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جــاء بيــان أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك للتهنئــة بالعيــد والفتوحــات العظيمــة. وكالعــادة 
حــوى البيــان عرضــاً شــاماً للوضــع الجهــادي فــي أفغانســتان وتطوراتــه وموقــف اإلمــارة اإلســامية مــن المســتجدات، مــع 

التأكيــد علــى الثوابــت العقائديــة والسياســية. 
علــى رأس الثوابــت تأتــي شــرعية الجهــاد الــذي تقــوده اإلمــارة ضــد قــوات اإلحتــال األمريكــي وأعوانــه. وضــرورة اســتمرار 
ــد  ــي قواع ــه ف ــرة وإنحصــار قوات ــه وانســحاباته الكبي ــن هزائم ــم م ــذي بالرغ ــال، ال ــل اســتمرار اإلحت ــي ظ ــاد ف ــذا الجه ه
كبيــرة محصنــة، إال أنــه مــازال يمــارس قتــل المدنييــن ويديــر جيوشــاً مــن المرتزقــة واألوبــاش. ويترتــب علــى ذلــك ضــرورة 
االســتمرار فــي الجهــاد إلــى أن تتحقــق أهدافــه الشــرعية الثابتــه وهــي تحريــر أفغانســتان مــن اإلحتــال وإقامــة نظــام إســامي 

فيهــا. 
 ــــ تطــوران هامــان تزايــد اإلهتمــام بهمــا فــي الســاحة األفغانيــة، فتصــدى البيــان لهمــا بالتوضيــح، التطــور األول كان تكثيــف 
العمــل السياســي، الــذي مــن الواضــح أنــه يتماشــى مــع تصاعــد العمــل العســكري المنتصــر فــي جبهــات القتــال. فأوضــح البيــان 
أن العمليــن العســكري والسياســي يتكامــان للوصــول إلــى هــدف شــرعي واحــد ومحــدد منــذ البدايــة، أال وهــو التحريــر وإقامــة 
النظــام اإلســامي. وتلــك هــي الوجهــة الثابتــة واألساســية لجميــع النشــاطات الجهاديــة، ســواء العســكري منهــا أو السياســي. 

ــة لإلســتفادة  ــات الممكن ــي كل اإلتجاه ــق ف ــورة ـ ينطل ــت المذك ــاً بالثواب ــارة ـ مهتدي ــان أن النشــاط السياســي لإلم أشــار البي
منهــا لتحقيــق األهــداف المشــروعة للجهــاد. وفــي هــذا الســياق يأتــي أقــوى تأكيــد مــن أميــر المؤمنيــن بهــذا الخصــوص حيــن 
يقــول: )فليكــن جميــع المجاهديــن والشــعب األفغانــي علــى ثقــة واطمئنــان بأننــي ســأدافع دفاعــاً قويــاً عــن الموقــف الشــرعي 
فــي كل مجــال(، معلنــاً عــن تشــكيل )المكتــب السياســي( كأحــد األعمــدة األساســية للعمــل الجهــادي، فــي المجــال الدبلوماســي 
الخارجــي والداخلــي. وفــي ذلــك تخصيــص لتمثيــل اإلمــارة عبــر جهــة سياســية معروفــة ومحــددة، بعــد أن تعــددت عمليــات 
االحتيــال والتزويــر واالدعــاء بتمثيــل اإلمــارة االســامية مــن جانــب شــخصيات غيــر مخولــة بذلــك. واآلن أغلــق المجــال أمــام 

ذلــك التشــويش وانعدمــت فــرص نجاحــه. 
ــه  ــدر خطــورة موضع ــذي يق ــدر، والمســؤول ال ــة المقت ــد شــخصية رجــل الدول ــان لتؤك ــي البي ــة أخــرى ف ــة قوي ــي صيغ وتأت
ومســؤولياته المحليــة والدوليــة فيقــول: )بصفتنــا إدارة منظمــة ذات مســؤولية يقــف وراءنــا شــعب كبيــر، ونعيــش فــي مجتمــع 
بشــرى، ولنــا حاجــات متبادلــة مــع النــاس ال يمكــن اإلســتغناء عنهــا(، وفــي ذلــك إشــارة قويــة إلــى أن افغانســتان القادمــة 
لــن تكــون مثــل أي أفغانســتان أخــرى عبــر تاريخهــا. فالظــروف الدوليــة والتحــول الجــذري فــي موازيــن القــوى الدوليــة فــي 
اتجــاه آســيا، وتوافــق ذلــك مــع تواجــد تلــك القيــادة اإلســامية فــي أفغانســتان علــى رأس شــعب فريــد فــي مواصفاتــه اإلنســانية 
ــدة  ــك بعق ــتراتيجي الممس ــا االس ــة، وموقعه ــة الهائل ــا الطبيعي ــتان بثرواته ــه، ودور أفغانس ــق بدين ــكه المطل ــة وتمس الراقي
مواصــات آســيا الوســطى. كل ذلــك يجعــل مــن دور أفغانســتان القــادم محوريــاً بــكل المقاييــس، فــي مســيرة المســلمين والعالــم. 
ــــ النقطــة الثانيــة المســتجدة فــي هــذا البيــان كانــت التأكيــد علــى وحــدة الصــف وإظهــار العــزم األكيــد علــى منــع أي قــوة 
مــن العبــث بوحــدة المجاهديــن. وال يذكــر البيــان ذلــك مــن منطلــق النصــح واإلرشــاد فقــط، حيــث أن الواقــع يشــير إلــى أن 
مجهــودات خطيــرة قــد بذلــت بالفعــل لشــق صــف المجاهديــن، وأن اإلحتــال األمريكــي يقــف وراء ذلــك المســعى مدعومــا مــن 
جهــات إقليميــة ســاندته فــي عدوانــه علــى أفغانســتان ومازالــت. لهــذا فالبيــان يعــود للمــرة الثالثــة إلــى لهجــة القيــادة ذات 
العــزم والتــي تعنــي مــا تقــول : )لذلــك أصدرنــا األوامــر لجميــع مجاهدينــا بإحــكام وحــدة الصــف، وأن يســدوا بقــوة طريــق مــن 
ــان شــعب أفغانســتان - ومــن  يقــوم بإيجــاد الخافــات ويدمــر الصــف الجهــادي ويســعى لتفريــق المجاهديــن(. ويطمئــن البي
خلفــه األمــة اإلســامية - علــى أن )التحــول القــادم لــن يكــون مثــل الــذي حــدث بعــد ســقوط النظــام الشــيوعي الــذي انقلــب فيــه 

كل شــيء، ألن الصــف الجهــادي اآلن ال توجــد فيــه تلــك الخافــات التــي كانــت تعصــف بالنــاس فــي ذلــك الزمــن(. 
ــب أي جهــة وتحــت أي شــعار  ــة الختراقهــا مــن جان ــن تتكــرر؛ ألن الصفــوف متراصــة بإحــكام، وأي محاول إذن األخطــاء ل
مخــادع لــن يُقابــل بغيــر »العــزم« األكيــد علــى وأدهــا فــي مهدهــا بذلــك العــزم المســتنير المســتند علــى معطيــات قــوة حقيقيــة 

تمتلكهــا أفغانســتان الشــعب والقيــادة. 
ــة  ــة وبنهضــة علمي ــاإلرادة القوي ــك الشــعب ب ــع لذل ــن تختــرق الحجــب صــوب مســتقبل مزدهــر ورائ ــر المؤمني ــــ كلمــة أمي
وتعليميــة. ألن أفغانســتان - كمــا أكــد البيــان - لــن تبقــى خــارج العصــر الــذي تعيــش فيــه وال يمكنهــا البنــاء أو حتــى الجهــاد 
دفاعــاً عــن المقدســات واألعــراض واألمــوال بغيــر امتــاك ناصيــة العلــوم الحديثــة علــى ضــوء الشــريعة اإلســامية. ومــن 
اآلن يعطــي أميــر المؤمنيــن توجيهاتــه القويــة والحازمــة بقولــه: )لذلــك يجــب علــى المجاهديــن أن يهيئــوا الظــروف والمنــاخ 
المناســب لحصــول الجيــل الجديــد مــن أبنــاء البلــد علــى العلــوم الدينيــة والعصريــة فــي مناطقهــم(، أي توطيــن العلوم الشــرعية 
والحديثــة علــى كامــل األرض األفغانيــة ولجميــع أبنــاء الشــعب، وذلــك بعــزم وســواعد الجيــل الحالــي مــن المجاهديــن العظمــاء 
ــل  ــداد الجي ــي إع ــك ه ــب ذل ــى جان ــم إل ــة العصــور. إن مهمته ــا وكاف ــي عصرن ــات الشــر ف ــى امبراطوري ــروا أعت ــن قه الذي
األفغانــي الجديــد، الــذي ســيبني أفغانســتان القويــة منــارة اإلســام والعلــوم الشــرعية والعصريــة، ويرشــد اإلنســانية كلهــا إلــى 

ســبيل الرشــاد. 
ــواء  ــن واأله ــم الفت ــت به ــن عصف ــلمين الذي ــمل المس ــم ش ــي ل ــادم ف ــتان الق ــى دور أفغانس ــان إل ــي البي ــرة ف ــة أخي  ــــ لمح
ومؤامــرات األعــداء التــي انســاق إليهــا الكثيريــن عــن ســوء قصــد أو عــن غفلــة. يقــول أميــر المؤمنيــن فــي عبــارة أخيــرة: 
ــاة وحــدة وأخــوة، وأال  ــم حي ــا بينه ــم أن يعيشــوا فيم ــي العال ــم ف ــادة المســلمين وعامته ــع ق ــة أرجــو مــن جمي ــي النهاي )وف
يضعفــوا صفوفهــم بالخافــات الداخليــة. وأن ينتهجــوا سياســة التحمــل والحلــم والتدبــر والتــزام الشــريعة(. ذلــك هــو طريــق 
النجــاة مــن الفتــن الحاليــة التــي تعصــف بالمســلمين. وهــذه هــي رســالة أفغانســتان إلنقــاذ أمتهــا فــي قــادم األيــام. تلــك هــي 

المهــام العظمــى، ومــن لهــا غيــر األفغــان؟.

االفتتاحية
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بيان مساحة أمري املؤمنني

مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك لعام 1436 هـ
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمدهلل رب العالمين، والصاة والسام علی سيد األنبياء والمرسلين محمٍد وعلی آله وأصحابه أجمعين وبعد:
َ َعلَى نَْصِرِهْم لَقَِديٌر( الحج/۳۹. قال هللا تعالی:)أُِذَن لِلَِّذيَن يُقَاتَلُوَن بِأَنَُّهْم ظُلُِموا َوإِنَّ هللاَّ

إلی األّمة اإلسامية جمعاء، وإلی الشعب األفغاني المجاهد خاصة!
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته

أقــّدم لكــم أطيــب تمنياتــي، وأهنئكــم بحلــول عيــد الفطــر المبــارك، وأبــارك لكــم الفتوحــات العظيمــة فــي مياديــن الجهــاد، تقبّــل هللا 
تعالــی منــا ومنكــم العبــادات والصدقــات وصالــح األعمــال، آميــن يــارب العالميــن.

إّن جميــع هــذه الفتوحــات ماهــي إال نتيجــة لنصــر هللا تعالــی جــل جالــه، ثــم ثمــرة لتضحيــات الشــعب األفغانــي ومســاعيه وتعاونــه، 
وأســأل هللا تعالــی أن يأجــر عليهــا الجميــع.

أتحــّدث إليكــم مــن موضــع الشــكر واالعتــزاز بمناســبة هــذه األيــام المباركــة فــي ديننــا، وهــي أيــام يهنـّـئ فيهــا المســلمون بعضهــم 
البعــض، ويتبادلــون فيمــا بينهــم الدعــوات بالعافيــة، ويظهــرون فيمــا بينهــم اإلخــاص والتراحــم فــي جــّو مــن األخــّوة اإلســامية.

وأوّد أن أستغل هذه المناسبة في بيان بعض التوضيحات حول جهاد اإلمارة اإلسامية وكفاحها بين األمس واليوم:
ــة اإلســامية، مخالــف  ــی جــزء مــن األّم ــی أفغانســتان هــو عــدوان ســافر عل ــكا عل ــادة أمري ــّل بقي ۱ - إّن هجــوم التحالــف المحت
لجميــع القيــم واألعــراف اإلنســانية، وقــد تعيّنــت فريضــة الجهــاد علينــا ضــّد هــذا االعتــداء حيــث يقــول هللا تعالــی: )وقاتلــوا فــي 

ســبيل هللا الذيــن يقاتلونكــم...( البقــره/۱۹.
ــة مــن علمــاء الديــن األفاضــل الفتــوی لإلمــارة اإلســامية  ــر مــن ألــف وخمــس مئ ــی هــذا األمــر اإللهــي، أصــدر أكث وبالنظــر إل
ــا نقــوم بــأداء فريضــة  بفرضيــة الجهــاد ضــّد الهجــوم األمريكــي، وأيــّد علمــاء الحــق هــذه الفتــوی فــي العالــم كلــه، وإنّنــا كمــا كنّ
الجهــاد بنــاًء علــی تلــك الفتــوی فــي بدايــة الهجــوم األمريكــي، فــإن فرضيــة الجهــاد الزالــت متعيّنــة فــي حقنــا، ألّن بلدنــا اإلســامي 
الزال محتــاً، والزال المحتلـّـون يتســلّطون علــی أرضــه وجــّوه. والــذي اختلــف عــن أوضــاع األمــس هــو أّن المحتلّيــن األجانــب حين 
تكبـّـدوا الخســائر الفادحــة فــي األمــوال واألرواح، عمــدوا إلــی تقليــل أعــداد جنودهــم، وحصــروا تواجدهــم فــي القواعــد العســكرية 
الكبيــرة اآلمنــة بعــد أن كانــوا منتشــرين فــي أرجــاء البلــد، واســتعاضوا عــن جنودهــم فــي جبهــات القتــال ببعــض األوبــاش، وَمــن 
ــة المســتأجرين وببعــض الجهــال والمغــّرر بهــم مــن أبنــاء الشــعب األفغانــي، والزال يتــّم  أعّدتهــم االســتخبارات األجنبيــة، وبالقَتَلَ
تمويلهــم وتجهيزهــم وحمايتهــم ودعمهــم عنــد وقوعهــم تحــت ضغــوط المجاهديــن؛ ولذلــك الزلنــا مكلَّفيــن شــرعاً - كمــا هــو الحــال 

ســابقاً - بمواصلــة فريضــة الجهــاد المقــّدس لتحريــر بلدنــا مــن االحتــال وإقامــة النظــام اإلســامي فيــه. 
والشــك أّن معظــم ســاحات البلــد قــد حّررهــا المجاهــدون، ولكــّن جهادنــا سيســتمّر حتــى تطهيــر كامــل البلــد مــن خبــث االحتــال 

الكافــر، وحتــى قيــام النظــام اإلســامي فيــه. 
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۲ - إّن القيــام بالنشــاطات السياســية وانتهــاج الطــرق الســلمية، إلــی جانــب الجهــاد المســلّح؛ ألجــل الوصــول إلــی الهــدف المقــّدس 
هــو أمــر مشــروع وجــزء هــاّم مــن السياســية النبويــة الشــريفة. وكمــا أّن قدوتنــا رســول هللا )صلـّـی هللا عليــه وســلّم( كان يواصــل 
الحــرب ضــّد الكفــار فــي مياديــن )بــدر( و)خيبــر(، فإنــه -عليــه الصــاة والســام- كان ينتهــج سياســة إبــرام العهــود السياســة 
لصالــح المســلمين، وإجــراء اللقــاءات بســفراء الكفــار، وإرســال الرســائل والســفراء إليهــم أيضــا، وحتــی أنّــه )صلّــی هللا عليــه 

وســلّم( كان يُجــري فــي مواقــع مختلفــة لقــاءات ومحادثــات مــع الكفــار المحاربيــن أيضــاً.
ــم الشــرعية فســنجد أّن إجــراء اللقــاءات بالعــدّو، وانتهــاج التعامــل الســلمّي معــه فــي بعــض  ــا النظــر فــي التعالي ــا إذا أمعنّ  إنّن

ــي. ــازل عــن الموقــف اإلســامي العال ــم التن ــوع هــو أن يت ــل الممن ــی اإلطــاق، ب ــه عل المواضــع ليــس بمنهــي عن
إّن إجراءنــا لاتصــاالت واللقــاءات ببعــض الــدول وفئــآت الشــعب األفغانــي إنمــا هــي بقصــد إنهــاء االحتــال وإقامــة نظــام إســامي 
ــا إدارة  ــه بصفتن ــی هــذا الهــدف، ألنّ ــع الطــرق المشــروعة للوصــول إل ــا الشــرعية أن نســتغّل جمي ــد. ومــن حقوقن حــّر فــي البل
ــن  ــاس ال يمك ــع الن ــة م ــا حاجــات متبادل ــي مجتمــع بشــري، لن ــش ف ــر، ونعي ــا شــعب كبي ــف وراءن ــة، ذات مســؤولية، يق منظّم
االســتغناء عنهــا. فليكــن جميــع المجاهديــن والشــعب األفغانــي علــی ثقــة واطمئنــان بأنّنــي ســأدافع دفاعــاً شــديداً عــن الموقــف 

الشــرعي فــي كل مجــال. وقــد أوجدنــا المكتــب السياســي ليتحّمــل مســؤولية مواصلــة األمــور السياســية. 
۳ - إنّنــا نصــّر علــی وحــدة الصــف الجهــادي فــي أفغانســتان، ألنّــه أمــر إلهــي، وألّن تعــّدد الجماعــات تّســبب فــي ضيــاع ثمــرة 
 َ جهادنــا ضــّد العــدوان الســوفياتي علــی هــذا البلــد. ويقــول هللا تعالــی عــن وحــدة الصــف الجهــادي فــي كتابــه المجيــد: )إِنَّ هللاَّ
ْرُصــوٌص( الصــف/4. وفــي آيــة أخــری ينهــى هللا تعالــی المســلمين -بنــص  يُِحــبُّ الَِّذيــَن يُقَاتِلـُـوَن فِــي َســبِيلِِه َصفـًّـا َكأَنَُّهــم بُنيـَـاٌن مَّ
صريــح- عــن التنــازع والتفــّرق واختــاف ذات البيــن، و يخاطبهــم بـــ )َوأَِطيُعــوْا هللّاَ َوَرُســولَهُ َوالَ تَنَاَزُعــوْا فَتَْفَشــلُوْا َوتَْذَهــَب ِريُحُكْم 

ابِِريَن(األنفــال/46. َواْصبِــُروْا إِنَّ هللّاَ َمــَع الصَّ
 ورسول هللا )صلی هللا عليه وسلم( يقول: )ال يُلدغ المؤمن من جحر واحد مّرتين(. رواه البخاري. 

ــا بإحــكام وحــدة  ــع مجاهدين ــا األوامــر لجمي ــك أصدرن ــا فريضــة شــرعية، ولذل ــی وحــدة الصــف الجهــادي فــي بلدن ــاظ عل فالحف
الصــف، وأن يســّدوا بقــّوة طريــق كّل مــن يقــوم بإيجــاد الخافــات، ويدّمــر هــذا الصــف الجهــادي، ويســعی لتفريــق المجاهديــن. 
۴ - يقــول الرســول )صلــی هللا عليــه وســلم(: )المســلم أخــو المســلم، اليظلمــه، واليخذلــه، اليحقــره. التقــوی هاهنــا - ويشــيرإلی 
صــدره ثــاث مــّرات- بحســب امــرئ مــن الشــّر أن يحقــر أخــاه المســلم، كّل المســلم علــی المســلم حــرام، دمــه، ومالــه، وعرضــه(. 

رواه مســلم و أحمــد. 
فنظــراً إلــی الحديــث النبــوي المذكــور أعــاه، وبصفتنــا أعضــاء فــي المجمتــع اإلســامي، فإنّنــا ننظــر إلــى كل مســلم بعيــن األخــوة. 

ومــن منطلــق مســؤوليتنا الدينيــة فإننــا نعتــرف بجميــع الحقــوق المشــروعة لجميــع األفغــان بمــن فيهــم األقلّيــات.
واإلمــارة اإلســامية تحظــی فــي هيكلهــا وتشــكياتها بوجــود األشــخاص الخبــراء، الصالحيــن، مــن جميــع مناطــق البلــد، ومــن 
جميــع القوميــات، وقــد اكتســبت الكثيــر مــن التجــارب والعبــر والكفــاءات مــن الـــ 36 ســنة الماضيــة، ومــن تحّملهــا المســؤوليات 
خــال عشــرين ســنة الماضيــة، ولذلــك ال ينبغــي أن يقلــق أحــد مــن معاملــة اإلمــارة اإلســامية لــه فــي حــال وصولهــا إلــی الحكــم.
وإننــي أطمئنكــم جميعــاً علــی أّن التحــّول القــادم لــن يكــون مثــل الــذي حــدث بعــد ســقوط النظــام الشــيوعي الــذي انقلــب فيــه كل 
شــيء؛ ألّن الصــف الجهــادي اآلن ال توجــد فيــه تلــك الخافــات التــي كانــت تعصــف بالنــاس فــي ذلــك الزمــن. وســيتّم الحفــاظ علــی 
جميــع البُنــى والمنجــزات المشــروعة، وعلــى الممتلــكات العامــة، وعلــی التطــّورات واالنجــازات التــي أحرزهــا القطــاع الخــاص، 
وســيتم التعامــل مــع جميــع األقــوام والشــخصيات باالحتــرام، كمــا ســيتم تكويــن إدارة تشــمل األفغــان جميعــاً تتّســم بالمســؤولية، 

والكفــاءة، والشــفافية، والمهنيــة لتلبـّـي الضــرورات الدينيــة والدنيويــة للشــعب األفغانــي. 
إنّنــا نســعی إلقامــة العاقــات المتبادلــة مــع جميــع جيراننــا ومــع دول المنطقــة والعالــم علــى ضــوء األصــول اإلســامية ومصالحنــا 

الوطنيــة لحفــظ أفغانســتان مــن شــّر األجانــب و مــن الخافــات الداخليــة. 
۵ - بعــض الحلقــات تتّهــم المجاهديــن بأنّهــم يعملــون لصالــح )باكســتان( أو )إيــران(. إن أمثــال هــّوالء يرتكبــون ظلمــاً فــي إصــدار 
هــذا الحكــم، ألّن تاريخنــا الماضــي ووضعنــا الحالــي يفنّــد مزاعمهــم هــذه، وسيشــهد مســتقبلنا أيضــا- إن شــاء هللا تعالــی- علــی 

خــاف هــذه االتّهامــات. 
و إنّنــا ال ننكــر حقيقــة أنّنــا نريــد العاقــات الحســنة مــع )باكســتان( و)إيــران( بــل ومــع جميــع دول الجــوار، وكمــا أننــا نريــد الخيــر  
ــح  ــا لصال ــق عليه ــم، وهــي سياســتنا المتّف ــة والعال ــع شــعوب دول الجــوار والمنطق ــده لجمي ــران( نري لشــعبّي )باكســتان( و)إي

الجميــع. 
وإنّنــي أرجــو مــن العقــاء أن ال ينخدعــوا باإلشــاعات الامعقولــة الســتخبارات العــدّو، وأن ال ينســبوا مكتســبات ومفاخــر شــعبهم 
العظيمــة إلــی اآلخريــن. إّن مثــل هــذه المقاومــة العظيمــة التــي تمتــّد مــن )بدخشــان( إلــی )قندهــار(، ومــن )فاريــاب( إلــی )بكتيــا(، 
ومــن )هــرات( إلــی )ننگرهــار( لــو كانــت تتــّم بمســاعدة األخريــن، وكانــت المســاعدة األجنبيــة تؤثـّـر فــي االنتصــار والغلبــة، لكانت 
نفعــت تلــك المســاعدات الخارجيــة إدارة )كابــل( التــي يقــف وراءهــا مــا يقــرب مــن خمســين دولــة، ويأيتهــا كّل شــيٍئ مــن الســاح 
والجنــود مــن الخــارج. وحتــی أن رجــال هــذه اإلدارة وقادتهــا قــد أعّدتهــم تلــك الــدول األجنبيــة، وعلــی الرغــم مــن ذلــك كلــه، لــم 

يســاعد العــون األجنبــي هــذه اإلدارة فــي إحــكام ســيطرتها علــی البلــد، وأمســت تفقــد المناطــق مــع مــرور األيــام. 
فلــو لــم يرافــق نصــر هللا تعالــی هــذا الجهــاد، ثــم لــو لــم يكــن معنــا شــعبنا مســانداً لنــا ومعنوياتنــا الجهاديــة عاليــة، فهــل كان مــن 
الممكــن أن نواصــل هــذه الحــرب الغيــر المتوازيــة ضــّد القــوی العالميــة الكبــری ببعــض المســاعدات الجزئيــة والســّرية لدولــة 
أو دولتيــن؟ ثقــوا أّن العقــل الســليم اليقبــل هــذا االتّهــام. ولذلــك ينبغــي إلخواننــا المســلمين القريبيــن منـّـا والبعيديــن أن ال يكونــوا 
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هدفــاً إلشــاعات العــدّو.
ــن خــال  ــارة م ــكّل مه ــاس ب ــة الن ــي عام ــّث ســمومه ضــّد المســلمين وضــّد الحــركات اإلســامية ف ــكار، ويب ــا عــدّو م إّن عدّون

ــة. ــة اإليماني ــل والفراس ــاعات بالتعقّ ــذه االش ــال ه ــلمون حي ــف المس ــب أن يتص ــاعات، فيج اإلش
۶ - إّن بعــض النــاس -بشــكل خاطــئ، ومــن دون أن يكــون لديهــم دليــل موثــق- يعتقــدون أن اإلمــارة اإلســامية تخالــف التقــدم 
المــادي والعلــوم والوســائل العصريــة. والحقيقــة أّن عــدد المــدارس الحديثــة ومؤسســات التعليــم العالــي ومصاريفهــا فــي أيــام حكــم 
اإلمــارة اإلســامية كانــت أكبــر مــن عــدد ومــن مصاريــف المــدارس الدينيــة، وعشــرين بالمئــة مــن ميزانيــة البلــد كانــت تُصــرف 
آنــذاك علــی التربيــة التعليــم. وعلمــاء الديــن عندنــا يســاندون التعليــم العصــري ويوصــون بــه، ألّن اإلســام يعتبــر اإلعــداد واألخــذ 
بَــاِط اْلَخْيــِل تُْرِهبُــوَن بِــِه َعــْدوَّ هللّاِ  ٍة َوِمــن رِّ ــن قُــوَّ ــا اْســتَطَْعتُم مِّ وْا لَُهــم مَّ بوســائل القــوة ضروريــاً، حيــث يقــول هللا تعالــی: )َوأَِعــدُّ
ــوَن(  ــْم الَ تُْظلَُم ــْم َوأَنتُ ــَوفَّ إِلَْيُك ــبِيِل هللّاِ يُ ــي َس ــْيٍء فِ ــن َش ــوْا ِم ــا تُنفِقُ ــْم َوَم ــُم هللّاُ يَْعلَُمُه ــْم الَ تَْعلَُمونَُه ــن ُدونِِه ــَن ِم ــْم َوآَخِري ُك َوَعُدوَّ

األنفــال/60. 
إّن هللا تعالــی يأمــر المســلمين فــي هــذه اآليــة باإلعــداد لمقابلــة العــدّو، ولكــون الجهــاد فريضــة مهمــة فــي هــذا الزمــن، واألســباب 
ــدون التجــارب  ــة وب ــوم العصري ــر العل ــی العــدّو ال يمكــن الحصــول عليهــا وال اســتخدامها بغي ــب عل ــم بهــا التغل ــي يت ــة الت المادي
الجديــدة، وإّن معالجــة جرحــی المجاهديــن وعامــة المســلمين، واالســتغناء عــن الحاجــة للعــدّو فــي المجــاالت المهنيــة، والتَقَنيــة، 
والصناعيــة والزراعيــة وغيرهــا مــن مجــاالت الحيــاة العامــة، و تقديــم الخدمــات الائقــة للمســلمين في العصــر الحاضــر، واالكتفاء 
الذاتــي للمجتمــع المســلم ال يمكــن الحصــول عليهــا بغيــر العلــوم العصريــة، والقاعــدة الفقهيــة لدنيــا تقــول: )بــأّن مــا ال يتــّم الواجــب 
ــم العصــري فــي ضــوء الشــريعة اإلســامية،  ــة التعلي ــّر اإلمــارة اإلســامية بأهمي ــا تق ــه فهــو واجــب(. فلهــذه األســباب كلّه إال ب
وتركــز عليــه. ولذلــك يجــب علــی المجاهديــن أن يُهيِّــؤوا الظــروف والمنــاخ المناســب لحصــول الجيــل الجديــد مــن أبنــاء البلــد علــی 

العلــوم الدينيــة والعصريــة فــي مناطقهــم. 
۷ - إنّنــي أذكــر المجاهديــن للمــّرة الثانيــة وأقــول لهــم: بأنّكــم إن راعيتــم األمريــن التالييــن فــإّن االنتصــار النهائــي ســيكون حليفكــم 
إن شــاء هللا تعالــی، وأول األمريــن هــو: أن يكــون ابتغــاء مرضــاة هللا تعالــی نصــب أعينكــم فــي جميــع أعمالكــم وتصرفاتكــم، وأن 
تتحلـّـوا باإلخــاص للديــن والبلــد، وأن تثبتــوا علــی الوفــاء لإلمــارة اإلســامية وقادتكــم، ألّن هــذه األمــور مــن تعاليــم دينكــم حيــث 

َ يَنُصْرُكــْم َويُثَبِّــْت أَْقَداَمُكــْم( محمــد/۷. يقــول هللا تعالــی: )يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـوا إِن تَنُصــُروا هللاَّ
واألمــر الثانــي هــو التعامــل بالحســنی مــع عامــة الشــعب؛ ألّن رســول هللا صلــی هللا عليــه وســلم يقــول:) ليــس منـّـا مــن لــم يرحــم 
صغيرنــا ولــم  يوقـّـر كبيرنــا(. رواه الترمــذي. ففــي الحديــث وعيــد بالبــراءة ممــن ال يرحــم الصغيــر وال يوقـّـر الكبيــر. ولذلــك يجــب 
ــوا بالليــن، والمحبــة، والخلــق الحســن فــي تعاملكــم مــع أفــراد الشــعب. وانظــروا إلــی كبارهــم بعيــن األب واألّم،  عليكــم أن تتحلّ

وإلــی صغارهــم بعيــن اإلخــوة واألوالد. وألّن الحفــاظ علــی أرواح النــاس وأموالهــم مــن مســؤولياتكم اإلســامية واإلنســانية. 
و ابذلــو مســاٍع خاصــة فــي وضــع مخطّطاتكــم العســكرية لمنــع وقــوع الخســائر فــي صفــوف المدنييــن. فإنّكــم إن أمعنتــم النظــر فــي 
التاريــخ فســترون أّن كل مــن خــان ديــن هللا تعالــی فــي هــذا البلــد، ونظــر إلــی هــذا الشــعب نظــرة تحقيــر وازدراء، وتخطـّـی األخــاق 
اإلســامية، فإنّــه لــم يــرى للســعادة وجهــاً. يقــول الرســول صلــی هللا عليــه وســلم: )أكمــل المؤمنيــن إيمانــاً أحســنهم خلُقــاً(. رواه 

أبــوداود. فقلــوب أفــراد الشــعب تُمتَلـَـك بمعاملتهــم باألخــاق الحســنة. 
ــراد الصــف  ــي دعــوة أف ــوا مســاعيكم ف ــاب الفتوحــات فابذل ــا ب ــح علين ــد فت ــی ق ــا أّن هللا تعال ــا اإلخــوة المجاهــدون! بم ۸ -  أيه
المخالــف إلخراجهــم مــن صــف الباطــل، وهيّــؤوا لهــم ظــروف الحيــاة اآلمنــة الكريمــة. وليكــن فرحكــم بإصاحهــم مــن أن يكــون 
ــی قــد مــدح  ــم ســتتّحملون رعايتهــم فــي المســتقبل، وإّن هللا تعال ــاًء للمجتمــع، وأنت ــَرهم و أيتامهــم ســيبقون عن بقتلهــم، ألّن أَُس
الذيــن يكظمــون غيظهــم ويعفــون عــن النــاس حيــث يقــول: )َواْلَكاِظِميــَن اْلَغْيــظَ َواْلَعافِيــَن َعــِن النَّــاِس َوهللّاُ يُِحــبُّ اْلُمْحِســنِيَن( آل 

ــران/134. عم
۹ -  أطلــب مــن المســلمين فــي العالــم أجمــع وفــي أفغانســتان خاصــة وأقــول لهــم: كمــا أنّكــم ســاعدتم المجاهديــن بالنفــس والمــال 
ــل، وليكــن حاضــراً فــي بالكــم أّن الجهــاد فــرض عيــن  ــر مــن ذي قب ــدوا مــن مســاعداتكم لهــم أكث ــة فزي خــال 14 ســنة الماضي
علــی كّل واحــد منّــا ومنكــم، فمــن ال يمكــن لــه الذهــاب إلــی خنــادق الجهــاد فإنّــه يمكنــه أن يقــوم بــأداء واجبــه الجهــادي بتجهيــز 
المجاهديــن، و بمســاعدتهم ماليــاً، وسياســياً، وثقافيــاً. يقــول الرســول صلــی هللا عليــه وســلم: )مــن جّهــز غازيــاً فــي ســبيل هللا فقــد 

غــزا، ومــن خلـّـف غازيــاً فــي ســبيل هللا بخيــر فقــد غــزا(. متفــق عليــه. 
۱۰ -  وفــي النهايــة أرجــو مــن جميــع قــادة المســلمين وعامتهــم فــي العالــم أن يعيشــوا فيمــا بينهــم حيــاة وحــدة وأخــّوة، و أن 
ال يُضعفــوا صفوفهــم بالخافــات الداخليــة. وأن ينتهجــوا سياســة التّحمــل والحلــم والتدبــر والتــزام الشــريعة اإلســامية. وأرجــو 
مــن جميــع الموســرين وأهــل الخيــر فــي أفــراح العيــد أن يســاعدوا بمســاعداتهم الشــاملة أَُســر الشــهداء، واألســری، والمعاقيــن، 
ــوا مــن معنوياتهــم  ــد، وأن يرفع ــراح العي ــي أف ــركوهم معهــم ف ــال، وأن يُش ــادق القت ــي خن ــن ف ــام، والمجاهدي والمســاكين، واأليت
ــن أيضــاً كمــا تكونــون فــي حــق  ــر لآلخري ــوا دعــاة خي ــا واآلخــرة. وأقــول لهــم: كون ــك الســعادة والفــاح فــي الدني ليكســبوا بذل

ــْم تُْفلُِحــوَن( الحــج/۷۷. ــَر لََعلَُّك ــوا اْلَخْي أنفســكم، ألن انتهــاج طريــق الخيــر هــو ســبيل الفــاح، يقــول هللا تعالــی: )َواْفَعلُ
وأهنِّئكم مّرة أخری بحلول عيد الفطر المبارك، وتقبّل هللا تعالی عباداتكم.

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته
خادم اإلسام/ أمير المؤمنين الما محمد عمر المجاهد
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ــن  ــنة أّن المجاهدي ــذه الس ــي ه ــاس ف ــد رأی الن ــود: لق الصم
فتحــوا مناطــق كثيــرة فــي واليــة )كنــدز(، فمــا هــي تفاصيــل 

ــات؟  ــذه الفتوح ه
المولــوي رحمــة هللا: لقــد ســيطرالمجاهدون هــذا العــام ضمــن 
سلســلة عمليــات )العــزم( علــی مناطــق كثيــرة فــي هــذه 
الواليــة، بعــض هــذه المناطــق هــي الســاحات المحيطــة بمركــز 
ــه(  ــه( و)تولك ــي مناطــق )گورتيپ ــدز( وه ــة كن ــة )مدين الوالي
ــا )چــاردره(  ــاغ شــركت(، وبعضهــا األخــری هــي مديريت و)ب
ــن  ــل م ــدون بالكام ــا المجاه ــن حّررهم ــي( اللتي و)دشــت أرچ

ــا  ــيطر فيه ــي س ــب( الت ــام صاح ــدّو، ومديرية)إم ــيطرة الع س
ــی المناطــق الواســعة.  ــدون عل المجاه

 /7/6 بتاريــخ  لهــم  تعالــی  المجاهــدون بنصــرهللا  اســتطاع 
1436هـــ أن يحــّرروا منطقــة )گورتيپــه( القريبــة مــن مركــز 
المدينــة وهــي منطقــة عامــرة بالســكان. اســتولی المجاهــدون 
فــي منطقــة )گورتيپــه( علــی 21 نقطــة عســكرية وأمنيــة 
ــوع  ــود مــن ن ــة للجن للعــدّو، وغنمــوا فيهــا 4 مدّرعــات وناقل
)رينجــر( وســيارة مــن نــوع )كرولـّـا( وأكثــر مــن 100 قطعــة 
ــات  ــع كمي ــة م ــة والثقيل ــواع األســلحة الخفيف ــف أن ــن مختل م

حاوره: عبدالرؤوف )حكمت(

مسؤول اللجنة العسكرية لوالية كندز
تقــع واليــة )كنــدز( فــي شــمال أفغانســتان، وتتصــل 
فــي الشــرق بواليــة )تخــار(، وفــي الجنــوب بواليــة 
)بغــان(، وتقــع فــي غربهــا واليــة بلــخ، وأّمــا فــي 

الشــمال فيفصــل بينهــا وبيــن دولــة طاجكســتان نهــر )جيحــون( الشــهير. تبلــغ مســاحة هــذه الواليــة 8040 كيلومتــراً مربعــاً، 
ــدز(،  ــة )كن ــة هــو مدين ــر مــن 800 ألــف نســمة. مركــز هــذه الوالي ــرة بأكث ويقــّدر عــدد ســكانها حســب التقديــرات األخي

وللواليــة ســّت مديريــات وهــي: )چهــاردره( و)علــی آبــاد( و)خــان آبــاد( و)قلعــه ذال( و)دشــت أرچــي( و)إمــام صاحــب( 
. ســكان هــذه الواليــة هــم مــن قوميــات )البشــتون( و)الطاجيــك( و)األزبــك( و)التركمــان( و)العــرب( و)األيمــاق( 

و)الهــزارة( وتعتبــر مدينــة )كنــدز( ثانــي أكبــر مدينــة فــي شــمال أفغانســتان بعــد مدينــة )مزارشــريف( مركــز 
واليــة )بلــخ(.

أحــرز المجاهــدون فــي هــذا العــام بفضــل هللا تعالــی انتصــارات كبيــرة وفتحــوا مناطــق شاســعة 
ــع القــراء  فــي هــذه الواليــة بمــا فيهــا مديريتي)چهــاردره( و)دشــت أرچــي(، ولكــي يطّل

األكارم علــی التطــّورات األخيــرة فــي هــذه الواليــة أجــرت مجلــة )الصمــود( هذا 
ــوي  ــة )المول ــذه الوالي ــة العســكرية له ــع مســؤول اللجن الحــوار م

رحمــة هللا( وندعوكــم لقراءتــه:

الصمود تحاور )املولوي رحمة اهلل(

حول الفتوحات األخرية يف الوالية

حوار العدد
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ــرة والوســائل العســكرية األخــری.  ــن الذخي ــرة م كبي
قُتـِـل فــي هــذه العمليــات عشــرات مــن ضبــاط العــدّو وجنــوده، 
ــع 55  ــم بالجــروح. ووق ــب عشــرات آخــرون منه ــا أصي كم
ــة للعــدّو فــي أســر  عنصــراً مــن عناصــر المليشــيات المحلّي
ــی المنطقــة  ــن إل المجاهديــن، ووصــل الخــط األول للمجاهدي

التــي تبعــد أربــع كيلومتــرات فقــط مــن مركــز المدينــة.
كان لهــذا الفتــح واالقتــراب مــن مركــز المدينــة تأثيــر ســيّئ 

علــی معنويــات جنــود العــدّو. 

الصمــود: وماهــي تفاصيــل الفتوحــات واالنتصــارات فــي 
أرچــي(؟  و)دشــت  مديريتي)چهــاردره( 

المولــوي رحمــة هللا: بعــد فتــح مناطــق )گورتيپــه( انهــارت 
ــم الخــوف، فاســتغّل  ــدو،ّ وســيطر عليه ــود الع ــات جن معنوي
المجاهــدون هــذه الظــروف وبــدأو عملياتهــم العســكرية فــي 
اليــوم الثالــث مــن شــهر رمضــان علــی مديريــة )چهــاردره( 
وهــي أقــرب المديريــات إلــی مركــز الواليــة حيــث المســافة 
بينهمــا ال تزيــد عــن بضــع كيلومتــرات فقــط، واســتطاع 
ــي  ــوق األمن ــروا الط ــی أن يكس ــل هللا تعال ــدون بفض المجاه
للمديريــة، واســتولوا فيهــا علــی 12 نقطــة عســكرية وأمنيــة 
ــذه الســيطرة  ــم ه ــد فتحــت له ــة وق ــز المديري ــة بمرك محيط
فاســتولواعلی مركــز  المديريــة،  للهجــوم علــی  الطريــق 
المديريــة أيضــا، وهكــذا حــّرروا هــذه المديريــة بالكامــل مــن 

ــدّو.  ســيطرة الع
ــل فــي معركــة فتــح )چهــاردره( 24 ضابطــاً وجنديــاً مــن  قُتِ
الشــرطة، وأصيــب 19 آخــرون منهــم بالجــروح ، كمــا أََســَر 

المجاهــدون 25 عنصــراً مــن الشــرطة والجنــود أحيــاًء. 
غنــم المجاهــدون فــي معركــة )چهــاردره( 4 مدّرعــات، 
و6 ناقــات للجنــود مــن نــوع )رينجــر( وشــاحنة عســكرية 
مّحملــة بالذخيــرة، كمــا غنمــوا عشــرات القطــع مــن مختلــف 
ــة  ــي المعرك ــة. استشــهد ف ــة والخفيف ــواع األســلحة الثقيل أن
منهــم  آخــرون  أربعــة  المجاهديــن، وأصيــب  مــن  اثنــان 

بالجــروح. 

وبعــد فتــح )چهــادره( فــي الخامــس مــن شــهر رمضــان 
واســعة  عســكرية  عمليــات  المجاهــدون  أطلــق  المبــارك 
ــفرت  ــي أس ــي(، والت ــت أرچ ــة )دش ــي مديري ــدّو ف ــّد الع ض
فــي البدايــة عــن فتــح 14 نقطــة عســكرية للعــدّو. وقــد فتــح 
الهجــوم األول الطريــق للســيطرة علــی مركــز المديريــة 
أيضــاً، وهكــذا تحــّررت مديريــة )دشــت أرچــي( الواســعة مــن 

ــل.  ــدّو بالكام ــيطرة الع س
أرچــي(  )دشــت  مديريــة  معركــة  فــي  المجاهــدون  قتــل 
ــدّو وشــرطته ومليشــياته  ــش الع العشــرات مــن عناصــر جي
ــرة،  ــم كثي ــی غنائ ــل هللا تعال ــم بفض ــوا منه ــة، وغنم المحلّي
كانــت فيهــا 8 مدّرعــات، و12 ناقلــة للجنــود مــن نــوع 
ــة  ــا(، و130 قطع ــوع )كرولّ ــن ن )رينجــر(، و3 ســيارات م
مــن مختلــف أنــواع األســلحة الثقيلــة والخفيفــة مــع مقاديــر 
األخــری.  العســكرية  والوســائل  الذخيريــة  مــن  كبيــرة 
ــا  ــن كم ــن المجاهدي ــان م ــة اثن ــذه المعرك ــي ه ــهد ف واستش
أصيــب 6 آخــرون منهــم بالجــروح. نســأل هللا تعالــی أن يتقبّل 

الشــهداء ويشــفي الجرحــی بفصلــه وكرمــه. 
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ــاردره(  ــي )چه ــكرية لمديريت ــة العس ــي األهمي ــود: ماه الصم
لهــذه  العــدّو  خســارة  تُقيّمــون  وكيــف  أرچــي(؟  و)دشــت 

المناطــق؟ 
المولــوي رحمــة هللا: منطقــة )چهــادره( منطقــة مهمــة جــّداً، 
ــمل  ــرة، وتش ــكانية كبي ــة س ــرة وذات كثاف ــة عام ــا منطق ألنّه
قــرًی كثيــرة، ويمكــن للمجاهديــن أن يســتغلّوا هــذه المديريــة 
جــداً  قريبــة  لكونهــا  الجهاديــة  الخدمــات  أنــواع  لمختلــف 
مــن مركــز الواليــة )مدينــة كنــدز(، فيمكــن للمجاهديــن أن 
ــر  ــذي يُعتب ــة ال ــة، ومطــار هــذه الوالي يســتهدفوا منهــا المدين
ــك  ــي الشــمال، وكذل ــدّو ف ــة للع مــن القواعــد العســكرية الهام
يمكنهــم أن يتّخذوهــا نقطــة انطــاق ألهــداف ومناطــق أخــری 

ــي الســاحة.  ف
ــا  ــا حوله ــادره( وم ــي )چه ــة ف ــت المناطــق المفتوح ــا دام وم
بيــد المجاهديــن فــا يمكــن للعــدّو أن يتنفـّـس الصعــداء، وال أن 
ــة  ــون منطق ــدز(، وأرجــو أن تك ــة كن ــي )مدين ــان ف يشــعر بأم
)چهــادره( هــي المنطلــق- إن شــاء هللا تعالــی - لفتــح )مدينــة 

كنــدز( أيضــاً. 
و أّمــا مناطــق )دشــت أرچــي( و)إمــام صاحــب( هــي أيضــاً مــن 
ــة واســعة، وســيطرة  ــا مناطــق زراعي ــة، ألنه المناطــق الهام
المجاهديــن علــی هــذه المناطــق الواســعة تُعتبــر إنجــازاً كبيــراً 
ــی قــوی الشــر والفســاد  ــد، وفــي القضــاء عل ــر البل فــي تحري

فــي البلــد. 

الصمــود: بالنظــر إلــی الفتوحــات واالنتصــارات األخيــرة فــي 
واليــة )كنــدز(، مــا هــي الصــورة الجديــدة لهــذه الواليــة؟ 
وكيــف توازنــون بيــن قــوة العــدّو وقــوة المجاهديــن فــي 

)كنــدز(؟ 
أّن  هــي  للواليــة  الجديــدة  الصــورة  رحمــة هللا:  المولــوي 
ــن  ــل م ــت بالكام ــي( خرج ــت أرچ ــادره( و)دش ــي )چه مديريت
ســيطرة العــدّو، وتســعون بالمائــة مــن ســاحات مديريــة )إمــام 
ــام  ــق أم ــن. والعائ صاحــب( أيضــا تخضــع لســيطرة المجاهدي
ــو  ــب( ه ــام صاح ــة )إم ــی مديري ــة عل ــيطرة الكامل ــط الس بس
وجــود قاعــدة عســكرية كبيــرة للعــدّو فــي هــذه المديريــة التــي 
فيهــا المئــآت مــن الجنــود، فــإذا فتــح المجاهــدون تلــك القاعدة، 
ــن إن  ــد المجاهدي ــل بي ــاً بالكام ــة أيض ــذه المديري ــقط ه فستس

ــی.  شــاء هللا تعال
وأّمــا مديريــة )خــان آبــاد( فهــي األخــری يســيطر المجاهــدون 
ــاد( فينحصــر  ــی آب ــة )عل ــی %70 مــن ســاحاتها. ومديري عل
تواجــد العــدّو فيهــا علــی الطريــق الممتــد بيــن مدينــة )كنــدز( 
وواليــة )بغــان( المجــاورة لهــا فــي الجنــوب، وبقيــة مناطقهــا 
ــة  ــة تاّم ــدون بحّري ــل المجاه ــی ويتنقّ ــّررة بفضــل هللا تعال مح
بيــن مناطــق )شــهر كهنــه( فــي واليــة )بغــان( إلــی مناطــق 

)علــی آبــاد( و)چهــاردره( فــي واليــة )كنــدز(. 
وفــي مركــز واليــة )كنــدز( أيضــاً يســيطرالمجاهدون علــی 
ــدون اآلن  ــط المجاه ــة، ويراب ــن المدين ــداً م ــه ج ــق قريب مناط

ــدز(.  ــة كن ــارف )مدين ــات ومش ــی بواب عل
وأّمــا مديريــة )قلعــه ذال( ومنطقــة )آقتــاش( التابعــة لمديريــة 
ــدّو  ــزال تتواجــد فيهــا بعــض مليشــيات الع ــا ت ــاد( ف )خــان آب
ــّررت بفضــل هللا  ــدز( تح ــة )كن ــة ســاحات والي ــة. وبقي المحلّي
مــن ســيطرة العــدّو، وال يوجــد فيهــا أي تواجــد لــه، وفــي 

المســتقبل القريــب إن شــاء هللا سنشــهد فتوحــات كبيــرة أخــری 
ــن.  أيضــا للمجاهدي

الصمــود: هــل حــاول العــدّو اســتعادة المناطــق المحــّررة؟ وهــل 
اســتطاع فعــل شــيء فــي هــذا المجــال؟ 

المولــوي رحمــة هللا: لقــد بــذل العــدّو جهــوداً كبيــرة الســتعادة 
ــم يفلــح فــي جهــوده،  بعــض المناطــق التــي خســرها ولكنــه ل
والســبب األساســي فــي عــدم قــدرة العــدّو علــی اســتعادة 
المناطــق المحــّررة هــو أّن الحكومــة العميلــة فقــدت مصداقيتها 
بيــن النــاس، فلــم يعــد يثــق فيهــا أحــّد، ولــم يعــد أهالــي 
المناطــق يقفــون معهــا، وال يُحّســون منهــا بخــوف أو تهديــد. 
وفــي المقابــل يقــف النــاس جميعــاً مــع المجاهديــن، ففــي مثــل 
هــذا الوضــع ال يمكــن للحكومــة أن تحــرز أّي تقــدم أو انتصــار. 
مديريــة  مثــل  )كنــدز(  بمدينــة  المحيطــة  المناطــق  إّن 
ــا تحظــی  ــاغ شــركت( كله ــه( و)ب ــي )تولك ــادره( ومنطقت )چه
ــرة  ــاعي كبي ــدّو مس ــذل الع ــد ب ــرة، وق ــكرية كبي ــة عس بأهمي
الســتعادتها، ووصلــت قــوات جديــدة للعــدّو إلــی المدينــة، 
وقــام قــادة ومســؤولون كبــار بزيــارة الواليــة لتعزيــز القــوات 
الموجــودة فــي المدينــة ورفــع معنوياتهــا المنهــارة، حتــی أّن 
ــا  ــة فيم ــذه الوالي ــّل ه ــا تحت ــت قواته ــي كان ســفير)ألمانيا( الت
ــواالً  ــة، ووّزع أم ــذه الوالي ــار ه ــی مط ــاء إل ــا ج ــی أيض مض
علــی  لتحريضهــم  المحليــة  المليشــيات  قــادة  علــی  كبيــرة 
ــدّو هجمــات مضــادة بشــكل  ــق الع الصمــود والمقاومــة، وأطل
ــم يحــرز أّي  متكــّرر، ولكنــه واجــه الهزيمــة فــي كل مــّرة، ول

ــال. ــدان القت ــي مي ــار ف ــّدٍم أو انتص تق

الصمــود: ماهــي أحــوال المناطــق المفتوحــة؟ وهــل اســتطاع 
المجاهــدون أن يُديروهــا بشــكل مناســب؟ 

ــد  ــة جي ــق المفتوح ــي المناط ــع ف ــة هللا: الوض ــوي رحم المول
جــداً بفضــل هللا تعالــی، ويديــر المجاهــدون المناطــق المفتوحــة 
والقضائيــة  المدنيــة  الخدمــات  وتســتمّر  مناســب،  بشــكل 
بــدأوا  والمجاهــدون  عــادي،  بشــكل  وغيرهــا  والتعليميــة 
يتوّجهــون إلــی إعــادة اإلعمــار والبنــاء، وقــد قّدمــوا خدمــات 

ــاالت. ــذه المج ــع ه ــي جمي ــر ف ــة للنظ ملفت
 وباإلضافــة إلــی اإلدارة الحســنة للمناطــق المحــّررة فــإّن أمــر 
تدريــب المجاهديــن وإعدادهــم أيضــاً يمضــي بشــكل جيــد، 
ولهــم معســكرات يقومــون فيهــا بتربيــة المجاهــدون وإعدادهــم 

عســكرياً وفكريــاً. 
وفــي مجــال الخدمــات الصحيــة أيضــا قــام المجاهــدون بإنشــاء 
ــال،  ــذا المج ــي ه ــة ف ــة ذاتي ــم كفاي ــم، وله ــدة له ــات جي خدم
وال يحتاجــون أن ينقلــوا جرحاهــم إلــی المناطــق األخــری. 
للمجاهديــن  والجراجيــة  الطبيــة  بالخدمــات  يقومــون  فهــم 
فــي مناطقهــم، والمــدارس الدينيــة والعصريــة كلهــا مفتوحــة 
ــدون  ــق المجاه ــم. وينف ــكل منتظ ــة بش ــا الدراس ــتمّر فيه وتس
جانبــاً مــن أمــوال العشــر والزكــوات علــی التعليــم فــي المناطــق 

ــررة. المح

الصمود: شكراً لكم علی إتاحتكم الفرصة لنا للقاء بكم.
ــم  ــی خدمتك ــم أيضــاً عل ــم أنت ــوي رحمــة هللا: وشــكراً لك المول

ــن. ــاد والمجاهدي ــة للجه اإلعامي
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سيطرة المجاهدين علی

 نقطة عسكرية للعدو في والية )أرزگان(

هد
جا

 م
يب

حب
ه: 

كتب

واليــة )أرزگان( مــن الواليــات المركزيــة فــي أفغانســتان، 
تتصــل فــي الشــرق بواليتــي )غزنــي( و)زابــل(، وفــي الغــرب 
بواليــة )هلمنــد(، وتقــع فــي شــمالها واليــة )دايكنــدي( ، وأمــا 
ــة )قندهــار( وجــزء مــن  ــوب فهــي تتآخــى مــع والي ــي الجن ف

واليــة )زابــل(.
ــاحة  ــغ مس ــوت(. تبل ــة )ترينك ــو مدين ــة ه ــذه الوالي ــز ه مرك
هــذه الواليــة 12640 كيلــو متــراً مربعــاً، ويقــّدر عــدد ســكانها 

بـــ 400 ألــف نســمة.
ــة، مســرح تحــوالت  ــة، ذات الطبيعــة الجبلي ــت هــذه الوالي ظل
سياســية هاّمــة فــي الســنوات األخيــرة حيــث كان بــدء العمــل 
لتأســيس الحكومــة العميلــة بيــد األمريكييــن مــن هــذه الواليــة، 
وكان )حامــد كــرزاي( الــذي عيّــن فيمــا بعــد رئيســاً للحكومــة 
ــدأ مســاعيه ضــد اإلمــارة اإلســامية مــن المناطــق  ــة ب العميل

الجبليــة فــي هــذه الواليــة.
ومــع أّن المجاهديــن كانــوا يتواجــدون منــذ ســنوات فــي 
ــاً؛ بســبب  ــا كان ضعيف ــم فيه ــة )أرزگان( إال أّن حضوره والي
التركيــز األمنــي والعســكري للعــدّو علــی هــذه الواليــة، وكان 
زمــام المبــادرة فــي هــذه الواليــة يُعتبــر بيــد العــدّو، وكان 
ــدة والشــعاب  ــة البعي ــی المناطــق الريفي ــم ســلطته عل ــد أحك ق
والمناطــق اآلهلــة بالســكان إلــی جانــب ســيطرته القويــة 
ــة.  ــذه الوالي ــي ه ــات ف ــز المديري ــة ومراك ــز الوالي ــی مرك عل
وكانــت الدعامــة القويــة فــي تمكــن العــدو مــن فــرض ســيطرته 
علــی هــذه الواليــة هــي وجــود العــدد الكبيــر مــن المليشــيات 

ــة. المحلّي
ولكــن علــی خــاف األعــوام الســابقة، حقــق المجاهــدون 
جانــب  إلــى  )أرزگان(،  واليــة  فــي  كبيــرة  انتصــارات 

ــان(  ــل )بدخش ــتان مث ــق أفغانس ــة مناط ــي بقي ــم ف انتصاراته
و)كنــدز( و)بغــان( و)فاريــاب( ومناطــق أخــری، وتغيّــر 
الوضــع بشــكل أساســي فــي هــذه الواليــة، وتحــّررت مناطــق 

كثيــرة مــن ســيطرة العــدّو وخضعــت للمجاهديــن.
وكانــت الضربــة القاصمــة للعــدّو فــي هــذه الســنة فــي واليــة 
)أرزگان( هــي مقتــل أقــوی شــخصية عســكرية لــه وهــو قائــد 
األمــن العــام للواليــة )مطيــع هللا خــان( الــذي كانــت لــه صــات 
قويــة مــع المحتليــن األســتراليين واألمريكييــن، وكان قــد كــّون 
ــبكة  ــوة ش ــة، ولق ــة الظالم ــيا المحلي ــّوات المليش ــن ق ــاً م آالف
ــنة  ــاث عشــرة س ــذ الث ــّول من ــد تح ــرة كان ق ــياته الكثي مليش
الماضيــة إلــی ملــك غيــر متــّوج لواليــة )أرزگان( إلــی درجــة 
أنّــه كان يعيّــن الــوالة والموظّفيــن الحكومييــن العســكريين 
ــي  ــة ف ــی هــذا الطاغي ــد قضــی المجاهــدون عل ــن. فق والمدنيي

هجــوم تكتيكــي عليــه فــي هــذا العــام فــي واليــة كابــل.
كان لمقتــل )مطيــع هللا خــان( أثــر ســلبي كبيــر علــی معنويـّـات 
قــوات العــدّو فــي واليــة )أرزگان(، وتدهــورت معنويــات قوات 
ــاء  ــل نائــب )مطيــع هللا خــان( أثن العــدّو مــّرة أخــری حيــن قُت

هجــوم تكتيكــي عليــه فــي هــذه الواليــة.
ــادة العــدّو  ــی أهــّم ق ــن المؤثريــن عل وبالتزامــن مــع الهجومي
ــدّو  ــی الع ــات عل ــدون هجم ــق المجاه ــة، أطل ــذه الوالي ــي ه ف
فــي مديريتــي )چارچينــو( و)خــاص أرزگان( ومناطــق أخــری 
أيضــا، كمــا كثّفــوا مــن جهــود دعــوة جنــود العــدّو إلــی 
االنضمــام إلــی المجاهديــن. وبهــذه الجهــود الشــاملة اســتطاع 
المجاهــدون بفضــل هللا تعالــی أن يحــرزوا تقّدمــاً وانتصــارات 

ــة.  ــي هــذه الوالي ــرة ف كبي
ــة )أرزگان(  ــي والي ــن ف ــي للمجاهدي ــول المســؤول اإلعام يق

۱۳۰
من خنادق القتال



9 مجلة الصمود ] العدد 112 [ | شوال 1436هـ - يوليو 2015م

ــذ انطــاق  ــن اســتطاعوا من ــأّن المجاهدي األخ محمــد آصــف ب
ــی 130  ــة أن يســيطروا عل ــي هــذه الوالي ــات )العــزم( ف عملي
نقطــة عســكرية وأمنيــة للعــدّو، وحــّرروا معظــم ســاحات 

ــة.  ــذه الوالي ــات ه مديري
وحــدث أثنــاء ســيطرة المجاهديــن علــی مراكــز العــدّو، أّن 
ــق  ــن طري ــات ع ــض الثكن ــی بع ــيطروا عل ــد س ــن ق المجاهدي
القتــال، وحيــن رأی بقيــة جنــود العــدّو فــي الثكنــات األخــری 
ــم  ــوا مراكزه ــن، ترك ــة المجاهدي ــی مواجه ــم عل ــدم قدرته ع

ــن.  ــوا هاربي وولّ

ففــي هــذه العمليــات ســيطر المجاهــدون علــى 27 نقطــة 
ــن  ــن ضم ــرواد(، وكان م ــة (ده ــي مديري ــدو ف ــكرية للع عس
هــذه المراكــز المركــز القــوي والكبيــر لجنــود العــدّو فــي 

منطقــة )ســپينه قــرارگاه(.

العميلــة  الحكومــة  قّســمتها  التــي  )چارچينــو(  ومديريــة 
إلــی وحدتيــن إداريتيــن باســم مديريتــي )شــهيد إحســاس( 
ــرة  ــر المجاهــدون فيهــا معظــم ســاحات األخي و)خارخــو( طّه
مــن تواجــد المليشــيات المحلّيــة، وبــات مركزهــا تحــت حصــار 
المجاهديــن. وفــي المســتقبل القريــب ســيفتح المجاهــدون 

ــاً. ــا أيض ــی مركزه ــإذن هللا تعال ب
وأّمــا مديريــة خــاص )أرزگان( التــي تشــمل مناطــق واســعة، 
فقــد ســيطر المجاهــدون علــی 16 نقطــة عســكرية للعــدّو، 
كانــت تقــع علــی الطريــق الممتــّد إلــی هــذه المديريــة. وعــاوة 
نــاوه(  )شــالي  منطقتــّي  المجاهــدون  حــرر  ذلــك،  علــی   ً
و)ســلطان محمــد نــاوه( الواســعتين أيضــاً مــن ســيطرة العــدّو.

وباإلضافــة إلــی تحريــر المجاهديــن لمناطــق واســعة فــي 
مديريــة )خــاص أرزگان( فقــد ســيطر المجاهــدون علــی نقــاط 
ــو( و)چــوره(  ــات )چنارت ــي مديري ــرة ف ــة كثي عســكرية وأمني
ــآت القطــع مــن  و)شــهيد إحســاس( أيضــاً، وغنمــوا فيهــا مئ
األســلحة الثقيلــة والخفيفــة مــع كميــات مــن الذخيــرة ومختلــف 

ــدات العســكرية. المع
التطــّورات  فــي  قويّــاً  العســكرية دوراً  للعمليــات  أّن  وكمــا 
األخيــرة فــي واليــة )أرزگان(، كان لبرنامــج دعــوة جنــود 
فــي  دوراً  أيضــا  المجاهديــن  إلــی  االنضمــام  إلــی  العــدّو 
إضعــاف صفــوف العــدّو حيــث استســلم للمجاهديــن أكثــر مــن 
200 عنصــر مــن عناصــر الجيــش والشــرطة والمليشــيات 
خــال األشــهر األخيــرة الماضيــة، وكان مــن بيــن هــوالء 
المستســلمين أحــد أشــهر قــادة العــدّو وهــو )شــمس هللا(. وكان 
ــي زعزعــة  ــوّي ف ــر ق ــن أث ــدّو للمجاهدي ــود الع الستســام جن
ــن  ــام المجاهدي ــوده أم ــات جن ــار معنوي ــدّو وانهي ــوف الع صف

ــرة. ــات األخي ــق للفتوح ــد الطري ــا مّه مم
المركزيــة  الواليــة  هــذه  فــي  المجاهديــن  انتصــارات  إن 
ــي  ــل بشــائر انتصــارات وفتوحــات أخــری ف ألفغانســتان تحم
هــذه الواليــة والواِليــات المجــاورة لهــا؛ ألّن هــذه الواليــة 
تعتبــر منطلقــاً عســكرياً نحــو المناطــق العســكرية األخــری 

أيضــاً إن شــاء هللا تعالــی.
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ماحظــة: 
أجرينــا حــواراً مــع 

الحــاج عبيــدهللا والــد شــهيد 
يبلــغ مــن العمــر 20 ســنة وكان 

الفدائييــن  مــن  مجموعــة  ضمــن 
عمليتهــم  نفــذوا  الذيــن  االنغماســيين 
ــمالي  ــدوز ش ــة قن ــي والي ــة ف البطولي

وســام  هنالــك  فنــال  البــاد، 
ــي نــص  ــا يل الشــهادة، وفيم

الحــوار:

حـــوار تمــلــــــؤه 
العاطفة والحنين!

»أب يحكــي قصــة ابنــه 
البطــل« االستشــهادي 

صمود
مراسل ال

الصمــود: قبــل كل شــيء، يطيــب لنا أن نقــدم التهاني بمناســبة 
استشــهاد ابنكــم الغالــي، ونســأل هللا ســبحانه وتعالــى أن 
يتقبــل استشــهاده، ويجزيكــم باألجــر الجزيــل والصبــر الجميــل 
ويمنحكــم نعــم البــدل. ياحبــذا لــو أعطيــت القــراء بطاقــة ابنكــم 

الشــخصية.
الحــاج عبيــدهللا: أشــكركم، وأقــدم بــدوري أيضــاً التهانــي 
أســأل هللا ســبحانه  المجاهديــن،  ولقــادة  لكــم  والتبريــكات 
ــا للســير  ــع الشــهداء، ويوفقن ــل شــهادة جمي ــى أن يتقب وتعال

ــم. ــى خطاه عل

اســم ابنــي أحمــدهللا، نســكن فــي مديريــة بولــدك بواليــة 
ــم يتجــاوز  قندهــار، وأمــا عمــره فــكان عمــر الــورود حيــث ل
العشــرين ربيعــاً، وكان يــدرس فــي الثانويــة، وفاتتــه دروســه 
أخيــراً؛ ألنــه اختــار الخنــادق والجبهــات بــدل المــدارس، ولــم 

ــدروس. ــر ال ــعه أن يحض ــن بوس يك

الصمود: ياحبذا لو حكيت لنا عن حياته.
الحــاج عبيــدهللا: قبــل فتــرة مــن الزمــن عندمــا نبتــت لحيتــه، 
اشــتاق حضــور المياديــن والجبهــات القتاليــة، فرحــل إلــى 

جهاد شعب مسلم
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مديريــة شــاه ولــي كــوت مديريــة قندهــار، وســاهم فــي 
القتــال ضــد المحتليــن الصليبييــن، ثــم ســاهم فــي المياديــن 
الســاخنة فــي مناطــق أخــرى، حتــى أراد فــي نهايــة المطــاف 

ــه. ــة استشــهادية تشــفي غليل ــذ عميل أن ينف

العمليــة  تنفيــذ  الغالــي  ابنكــم  أراد  عندمــا  الصمــود: 
نيتــه؟ عــن  أنبأكــم  هــل  االستشــهادية 

الحــاج عبيــدهللا: نعــم؛ إن الشــهيد أحمــدهللا قبــل أن ينفــذ 
ــد أن  ــي أري ــال ل ــده وق ــن قص ــي ع ــة أنبأن ــه البطولي عمليت
ــة  ــذ اللحظ ــا من ــه: أن ــت ل ــهادية، فقل ــي االستش ــذ عمليت أنف
األولــى التــي ذهبــت فيهــا لتســاهم فــي مياديــن القتــال كنــت 
ــك  ــل ذل ــد اســتودعتك هللا قب ــُت ق ــل كن ــد اســتودعتك هللا؛ ب ق
عندمــا كنــت طفــاً وأرســلتك للدراســة والتعليــم أننــي، فلــو 
كنــَت تــدرس أو تجاهــد أو تنفــذ العمليــة االستشــهادية، أو أي 

ــه. ــزك ب ــي أجي ــل يرضــي هللا، فإنن عم
ــي أوالدي  لقــد كانــت غايــة أمنيتــي منــذ مــدة طويلــة أن أربّ
علــى الــروح الجهاديــة، ويكــون لهــم شــوق وهيــام لخدمــة 
اإلســام والمســلمين؛ وألجــل ذلــك كنــت دائمــاً أطالــع دوريات 
المجاهديــن، وأنقــل مــا علــى دفتيهــا ألبنائــي كــي يستأنســوا 
ــق كنــت  ــن ويتشــوقوا للجهــاد، ومــن هــذا المنطل بالمجاهدي
ــي  ــا اســتأذنني ابن ــرة، وعندم ــى هــذه الفك ــي عل ــي أبنائ أرب
لاستشــهاد، لــم أكــن ألتعجــب مــن ذلــك، بــل غمرنــي الفــرح 
ــم شــاورُت  ــه، ث ــور، وســمحُت ل والســرور والبهجــة والحب
ــر ليوفقــه هللا ســبحانه  ــه بالخي ــه ودعــت ل أمــه، فســمحت ل

وتعالــى لخدمــة كبيــرة ويتقبــل شــهادته.
ثــم لّمــا انطلــق كــي ينفــذ عمليتــه البطوليــة، اتصــل بنــا 
عبــر الجــوال وتكلــم مــع جميــع أعضــاء األســرة )األبويــن، 
واإلخــوان واألخــوات(، وكان يتكلــم بفــرح وســرور بالغيــن 
لــم أره منــه قبــل ذلــك، وأغــدق بكلمــات الطمأنينــة فــي قلــوب 
جميــع آحــاد األســرة، وشــّد مــن أزرهــم، حيــث لــم يحــس أي 

أحــد بثقــل، وهــذا مــن بركــة الجهــاد واالستشــهاد.
ولّمــا اســتقروا فــي قنــدوز، كان يتكلــم مــع عائلتــه عبــر 

الجــوال، ثــم بعــد 3 أيــام نفّــذ عمليتــه البطوليــة.

ــن  ــأن الذي ــاح مســاء ب ــات صب ــدّو دعاي ــاك للع ــود: هن الصم
يقومــون بالعمليــة االستشــهادية يعانــون مــن األمــراض 
ــال ويقومــون بهــذا العمــل  ــى الم ــة، أو يحتاجــون إل الروحي
ألســباب ماديــة، كمــا أدعــى  ذلــك أحــد األنجــاس فــي إذاعــة 
آزادي.. فهــل كان ابنكــم أحمــد هللا الــذي تعرفونــه عــن كثــب 
ــن أي  ــي م ــال أم كان يعان ــن للم ــن المحاجي ــب، م ال عــن كت

مــرض؟
الحــاج عبيــدهللا: كل هــذه الدعايــات إنمــا هــي دعايــات 
زائفــة، قــد انتهــى تاريخهــا، وال يطلقهــا إال الذيــن حــّرم 
االستشــهاديون النــوم علــى أجفانهــم. فحيــاة ابنــي كانــت 
حيــاة رغيــدة، وقــد رزقنــي هللا ســبحانه وتعالــى مــاالً وافــراً، 
ــى  ــي إل ــا كان يأت ــة عندم ــة ناري ــه دراج ــتريت ل ــت اش وكن
ــه  ــن جيب ــم يك ــاً ول ــاالً كافي ــه م ــُت أعطي ــا، وكن ــت يركبه البي
فارغــاً مــن المــال، ولــم يكــن محتاجــاً لدرهــم أو دينــار، 
وأمــا مــن حيــث الصحــة فإنــه كان ســالماً صحيحــاً ال يعانــي 

مــن شــيء وأنــا أعــرف بولــدي مــن أي أحــد. وكان مرهــف 
الحــّس، يقــظ الفــؤاد فــي الــدروس، وبالجملــة كان شــاباً 

قويــاً مكتمــل األركان.
ــة فإنهــم يتكلمــون عــن االستشــهاديين  أمــا الحمقــى والجهل
ــأ  ــن أن يهي ــف يمك ــك كي ــت، هللا يســلم عقل ــت وكي ــم كي بأنه
ــك  ــو كان ذل ــة؟، ل ــذه العملي ــذ ه شــخص شــخصاً آخــر لتنفي
ــراً  ــك كثي ــأوا لذل ــكان، ولهي ــه األمري ــكان فعل ــد ل ــكان أح بإم
مــن النــاس، وفــي الحقيقــة الذيــن ينطقــون بهــذه الترهــات 
والجنــة  للجهــاد  األبطــال  هــؤالء  عشــق  يجهلــون  إنمــا 
والحــور ومحبتهــم هلل، وإن إيمانهــم ضعيــف جــداً فتــدور 
فالعمليــات  وأفكارهــم،  أمخاخهــم  فــي  الوســاوس  هــذه 
ــوي  ــن لهــم إيمــان ق ــل الذي ــذ مــن قب ــا تنف االستشــهادية إنم
ــم  ــذا الســبيل له ــي ه ــن يضحــون ف ــدة ناضجــة، والذي وعقي

ــة. ــة والجن ــاهلل والقيام ــخة ب ــدة راس عقي

الصمــود: بصفتــك أبــو الشــهيد، مــا إحساســك بعــد استشــهاد 
فلــذة كبدكــم أحمــدهللا، ومــا إحســاس أعضــاء األســرة؟

ــي راٍض أن هللا  ــدهلل، إن ــم الحم ــدهلل ث ــدهللا: الحم ــاج عبي الح
ــدهلل  ــبيله، الحم ــي س ــاً ف ــي قربان ــل ابن ــى قب ــبحانه وتعال س
أنــا منشــرح الصــدر وال أحــزن ذّرة، وجميــع أفــراد أســرتي 
مثلــي، والمــكان للهــّم وال للغــم فــي صدورهــم، ونحــن جميعــاً 
ــكون  ــذا الس ــرى ه ــى، ون ــبحانه وتعال ــدرهللا س ــون بق راض

ــة االستشــهاد. ــان مــن برك واالطمئن

صلــى  هللا  رســول  قــال 
)أَْفَضــُل  وســلم:  عليــه  هللا 
الَِّذيــَن   ِ هللاَّ ِعْنــَد  ــَهَداِء  الشُّ
فَــا  ــفِّ  الصَّ فِــي  يُْلقَــْوَن 
ـى  َحتَـّ ُوُجوَهُهــْم  يَْلتفِتُــوَن 
يُْقتَلـُـوا، أُولَئـِـَك يَتَلَبَّطـُـوَن فـِـي 
ـِة،  اْلُغــَرِف اْلُعــَا ِمــَن اْلَجنَـّ
إِنَّ  َربُّــَك،  إِلَْيِهــْم  يَْضَحــُك 
ـَك إَِذا َضِحــَك إِلَــى قَــْوٍم  َربَـّ

َعلَْيِهــْم(. ِحَســاَب  فَــا 
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ازداد عيــد الفطــر بهــاءاً ببيــان التهنئــة مــن أميــر المؤمنيــن 
المــا محمــد عمــر المجاهــد - حفظــه هللا - لألمــة اإلســامية 
ــان بعيــن  ــى البي ــع عل وللشــعب األفغانــي المجاهــد. ومــن اطل
ــن كــم هــذه األمــة اإلســامية محظوظــة بــأن كان  المتأمــل تيقّ
المــا محمــد عمــر أحــد رجاالتهــا األفــذاذ وأحــد أعامهــا 
ــى الشــعب  ــّن هللا - ســبحانه وتعالــى - عل الفضــاء، وكــم امت
ــم  ــم الحكي ــم الكري ــد العظي ــل هــذا القائ ــأن جعــل مث ــي ب األفغان
ــاً  ــه. ِصدق ــور في ــام األم ــاده المشــّرف ويمســك بزم ــود جه يق
لقــد كان البيــان مدرســة بحــق فــي السياســة الشــرعية، وفــي 
الثبــات علــى المبــادىء، وفــي الحكمــة والكياســة، وفــي تحمــل 
المســؤولية والحفــاظ علــى األمانــة، وفــي التمســك باألخــاق 

ــة. ــي باألخــّوة اإليماني اإلســامية والتحلّ
وارتكــز البيــان فــي مجملــه علــى عشــرة نقــاط أساســية، 
حــرص أميــر المؤمنيــن حفظــه هللا علــى بيانهــا والتأكيــد 
عليهــا، وفيهــا تتجلــى الشــخصية الرائعــة ومنقطعــة النظيــر - 

ــم. ــد العظي ــذا القائ ــر - له ــذا العص ــي ه ف
ــاق  ــي أعم ــاكن ف ــجاع، الس ــي، الش ــد، األب ــد الصندي فالمجاه
المــا محمــد عمــر يتحــدث فــي النقطــة األولــى، ملخصــاً 
أوضــاع البــاد التــي ال زالــت تئــن تحــت ظلــم االحتــال 
األمريكــي وُدمــاه التــي صنعهــا لتكــون قناعــاً يتخفـّـى بــه ليديــر 
البــاد كيفمــا شــاء. كمــا يؤكــد علــى فرضيــة الجهــاد العينيــة 
ــم أمــران: 1 -  ــى يت ــزال قائمــة حت ــي الت ــي أفغانســتان والت ف
طــرد المحتليــن المعتديــن مــن البــاد، وتطهيــر كامــل التــراب 
األفغانــي مــن رجســهم ورجــس مخلفاتهــم. 2 - إقامــة النظــام 

ــاد. ــم شــريعة رب العب ــاد، وتحكي ــي الب اإلســامي ف

أمــا السياســي الشــرعي المحنّــك فيتجلــى فــي النقطــة الثانيــة 
مــن البيــان، فيأخــذ مــن ســيرة خيــر البريــة - صلــى هللا عليــه 
وســلم - قبســاً يســتضيء بــه مســيرة هــذا الجهــاد األشــم 
الــذي الزال يتوقـّـد إصــراراً ويتضــّرم أنَفــة وعــزة. مــع التأكيــد 
علــى أن طــرق أبــواب التفــاوض مــع العــدو حــول قضايــا 
تعــود بالخيــر علــى الشــعب األفغانــي المســلم )والتــي كان 
ــرة  ــن مقب ــادة الخمســة م ــر الق ــا البســيطة تحري ــد نتائجه أح
ــي  ــع األســير األمريك ــادل م ــة تب ــو( بصفق ــاء )غوانتنام األحي
لــدى اإلمــارة اإلســامية(، أقــوُل هــذا ال يعنــي بــأي شــكل مــن 
األشــكال إلقــاء الســاح جانبــاً والركــوُن إلــى الذلــة والتبعيــة 
ــة ســائر  ــي هــذه المرحل ــارة اإلســامية ف ــاد اإلم ــدو. فجه للع
علــى خطيــن متوازييــن تمامــاً، مهتدييــن بهــدي الشــريعة 

اإلســامية الغــّراء: خــط سياســي شــرعي، وخــط جهــادي 
مســلّح، ال يطغــى أحدهمــا علــى اآلخــر. أمــا قــول المــا محمــد 
عمــر حفظــه هللا: )فليكــن جميــع المجاهديــن والشــعب األفغاني 
علــی ثقــة واطمئنــان بأنّنــي ســأدافع دفاعــاً قويــاً عــن الموقــف 
ــال،  ــاٍل ومق ــف مق ــن أل ــا ع ــال( فيغنين ــي كل مج ــرعي ف الش
ومــا تمنيــُت شــيئاً كمــا تمنيــُت أن يأتــي أولئــك الذيــن يلعبــون 
بمصيــر شــعوبهم المســتضعفة ويتاجــرون بقضايــا المســلمين 
ــا  ــي مدرســة الم ــذوا ف ــاً وشــراءاً باســم السياســة ليتتلم بيع
ــي  ــم ف ــن العل ــب طالبي ــون الرك ــه هللا ويثن ــر حفظ ــد عم محم
مســائل السياســة الشــرعية ال سياســة الــذل والعمــاالت وبيــع 

ــات. ــر والتضحي الضمائ

ــر، المــدرك لعواقــب  ــد األريــب، الخبي ــا القائ ــك، يحّدثن بعــد ذل
األمــور، فــي نقطــة البيــان الثالثــة، عــن أهميــة وحــدة الصــف 
الجهــادي وإحــكام تراّصــه، بــل يــكاد يرتقــي األمــر فــي حــال 
ــى الوجــوب؛ لمــا شــهدته  ــة إل ــذات مــن األهمي أفغانســتان بال
- عيانــاً ال ســماعاً - بدايــة التســعينات المياديــة مــن عواقــب 
تعــدد الصفــوف الجهاديــة، حيــث االقتتــال الداخلــي، وضيــاع 
تضحيــات المخلصيــن والصادقيــن، وتســلّط ذوي األهــواء 
ــوب، وتفشــي  ــى الشــعب المنك ــة عل ــع الدنيوي وطــّاب المناف

ــخ ــم والجرائم...ال الفوضــى والظل
ومــن أراد أن يســتزيد فــي عواقــب تعــدد الصفــوف الجهاديــة 
ــن الشــعب  ــل فليمســك أي شــخص م ــدو الصائ ــر الع ــد دح بع
األفغانــي عــاش تلــك الحقبــة وليســأله عــن مآســيها، وال ينبئــك 

مثــُل خبيــر!
وال ننســى أن العــدو المحتــل بــذل جهــوده، والزال يمكــر 
ويخطــط لتمزيــق جســد الجهــاد فــي أفغانســتان عبــر بــّث 
األراجيــف واألكاذيــب والشــائعات التــي تأنفهــا وتشــمئّز منهــا 
ــرء  ــان الم ــي إيم ــل ف ــه لخل ــات. وإن ــن والمؤمن آذان المؤمني
وأمــر معيــب جــداً فــي حقــه أن يــوكل مهّمــة التفكيــر إلــى أذنيه 
بــدالً عــن عقلــه فيــردد كالببغــاء مــا يبثــه أعــداء هللا ورســوله 
ودينــه مــن افتــراءات وأراجيــف يريــدون بهــا زعزعــة وفــّض 

ــن. ــر المســلمة عــن الجهــاد والمجاهدي الجماهي

ــه،  ــدرك لواجبات ــه، الم ــوق رعيت ــظ لحق ــا المســؤول الحاف أم
ــاد،  ــن الب ــدو م ــار الع ــد اندح ــد بع ــد الواع ــن الغ ــر بعي الناظ
ــد  ــان، حيــث التأكي ــا فــي النقطــة الرابعــة مــن البي فيطــل علين
ــة  ــط القومي ــان، ال الرواب ــة اإليم ــّوة اإلســام ورابط ــى أخ عل
أو القبليــة أو العرقيــة أو غيرهــا مــن روابــط الــوالء الجاهليــة 
القبيحــة، وأن هيــكل اإلمــارة اإلســامية قائــم علــى الكفــاءات 
مــن جميــع مناطــق أفغانســتان، فــا مــكان للعصبيــات القوميــة 
ــد  ــي التأكي ــا يأت ــا. كم ــارة وإداراته ــد اإلم ــي جس ــة ف الجاهلي
ــوء  ــى ض ــم عل ــع دول العال ــل م ــات للتعام ــة عاق ــى إقام عل
ــذا  ــات ه ــد مكّون ــتان أح ــة أفغانس ــامية، بصف ــريعة اإلس الش
العالــم، فمــن غيــر المعقــول أن تعيــش بــاد بشــعبها فــي عزلــة 
عــن العالــم دون تعامــات اقتصاديــة، صناعيــة، صحيــة، 
معدنيــة، زراعيــة، علميــة... وغيرهــا مــن أنــواع التعامــات 

ــم. ــي العال ــاد ف ــة ألي ب البديهي

دروس
 من بيان أمير المؤمنين

» حفظــه اهلل ورعــــــــاه «
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ــدو،  ــر الع ــارف بمك ــرز الع ــان، يب ــي النقطــة الخامســة للبي وف
المطّلــع علــى مكائــده، ليخاطــب بلغــة العقــل أولئــك الذيــن 
يرخــون أســماعهم لتّرهــات العــدو ومــا يذيعــه مــن باطــل 
فباألمــس  وأنظمــة!  لــدول  المجاهديــن  تبعيــة  وزور حــول 
القريــب يدعــي العــدو تبعيــة المجاهديــن لباكســتان ثــم يُشــيع 
اآلن تبعيتهــم إليــران، والعلــم عنــد هللا أي دولــة ســيختار غــداً 
ليّدعــي تبعيــة المجاهديــن لهــا! فمــن يــدري قــد يخــرج علينــا 
العــدو حينهــا ليّدعــي تبعيــة المجاهديــن لــه هــو ذاتــه! ومثــل 
ــت  ــد أو أن يُلتف ــن أن تُفنّ ــة أســخف م ــات المضحك ــذه التّره ه
إليهــا؛ ألن العقــول الضيّقــة تعجــز عــن فهــم كيــف تتغلّــب 
العقيــدة اإليمانيــة علــى اآللــة العســكرية فــي ميــدان الحــرب، 
وتعجــز عــن إدراك أن الجهــاد الــذي ترعــاه عيــن الحــي القيــوم 
مــن فــوق ســبع ســماوات أعظــم وأجــّل مــن كل ماديــات البشــر 
ــك  ــم وحســاباتهم القاصــرة؛ ولذل ــن موازينه ــم وم ــن آالته وم
هــي ببســاطة تعــزو ســبب انتصــار المجاهديــن إلــى دعــم دولــي 
ــال  ــي ح ــر ف ــوا التفك ــؤالء أمعن ــال ه ــو أن أمث ــي. ول افتراض
التحالــف الهمجــي الــذي اعتــدى علــى أفغانســتان عــام 2001م 
وتبعاتــه بعــد ذلــك، ألدركــوا ضلــوع الجميــع فــي هــذا العــدوان 

ــة. ــكا الدموي ــه أمري ــذي تزّعمت الغاشــم ال

ــوال  ــم بأح ــلم العال ــرّد المس ــة، ي ــان السادس ــة البي ــي نقط وف
بــاده وعلمائــه علــى أحــد أبــرز مزاعــم أعــداء هللا ضمــن 
ــويهها  ــامية لتش ــارة اإلس ــى اإلم ــنوها عل ــي ش ــم الت حماته
ــن، أال وهــو ادعــاء أن اإلمــارة اإلســامية  فــي أذهــان العالمي
تحــارب العلــوم الحديثــة وتمنعهــا، وهــذه كذبــة صلعــاء قرعاء، 
مثيــرة للضحــك واالشــمئزاز فــي آن واحــد! فلعلــه غــاب عــن 
هــؤالء أن اإلمــارة اإلســامية ليســت كنيســة أوروبيــة تحــارب 
العلــم وتقمــع العلمــاء وتصــارع كل محاولــة لابتــكار والتقــّدم 
ــم  ــور ظامه ــي عص ــة ف ــة األوروبي ــل الكنيس ــت تفع ــا كان كم
لتســتعبد البشــر وتســرق األمــوال وتعطــي وتمنــع صكــوك 
ــى  ــم وعل ــى العل ــن اإلســامي حــّث عل ــران! فالدي ــو والغف العف
ــارة أفغانســتان  ــه إم ــى ضوئ ــا تســير عل ــن م العمــل وهــو عي
اإلســامية، قبــل أن تدّمــر البــاد وتقتــل العبــاد جيــوش الكفــر 
الغازيــة والتــي هــي اآلن إلــى زوال واندحــار بــإذن هللا تعالــى.

أمــا النَفَــس األبــوي العطــوف والرحمــة الدافئــة التــي أودعهــا 
هللا ســبحانه وتعالــى قلــوب المؤمنيــن والتــي تشــربت بهــا روح 
المــا محمــد عمــر حفظــه هللا فتظهــر وضيئــة ناصعــة ســاطعة 
ــر - حفظــه  ــث يذّك ــة، حي ــان الســابعة والثامن ــي البي ــي نقطت ف
هللا - أبنــاءه المجاهديــن بأمريــن ال ينبغــي الغفلــة عنهمــا 
ــة األعظــم والهــدف  ــض: 1 - الغاي ــروح نب ــي ال ــادام ف ــداً م أب
األســمى مــن جهادهــم والــذي مــن أجلــه خرجــوا ووّدعــوا 
أهليهــم وهــو إعــاء كلمــة هللا تعالــى ونيــل رضوانــه وامتثــال 
أمــره. 2 - معاملــة الشــعب الصابــر المجاهــد بالتــي هــي 
ــدر  ــل ق ــم، والعم ــر كبيره ــم، وتوقي ــة صغيره ــن، ورحم أحس
ــي صفوفهــم،  ــع ف ــد تق ــي ق المســتطاع لتجنيبهــم الخســائر الت
والتــي ألجلهــا أُنشــئت لجنــة خاصــة بهــذا الشــأن )لجنــة منــع 
ــروح  ــم تقتصــر ال ــن(. ل وقــوع الخســائر فــي صفــوف المدنيي
األبويــة الســاكنة جوانــح المــا محمــد عمــر - حفظــه هللا- علــى 
األبنــاء المجاهديــن وعلــى الشــعب الصابــر، بــل تعدتهمــا حتــى 

ألولئــك الجهلــة المخدوعيــن مــن األفغــان الذيــن اصطفــوا إلــى 
جانــب األعــداء انخداعــاً بحماتهــم التغريريــة، فكانــت دعوته - 
حفظــه هللا - للمجاهديــن باالجتهــاد فــي إنقاذ أولئــك المخدوعين 
وتعليمهــم  الحــق  إلــى  ودعوتهــم  الباطــل  منحــدرات  مــن 
ــن الظــال أشــد  ــى انتشــالهم م ــون الحــرص عل ــاه، وأن يك إي
مــن الحــرص علــى قتلهــم، ولنــا ولــكل قــارئ منصــف أن 
ــة والتــي أصابتنــي  ــارة التالي ــد العب ــاً جــداً عن ــاً ومليّ نقــف مليّ
بقشــعريرة؛ لعظمــة معانيهــا: )وليكــن فرحكــم بإصاحهــم 
ــَرهم وأيتامهــم ســيبقون عنــاًء  مــن أن يكــون بقتلهــم، ألّن أَُس
للمجتمــع، وأنتــم ســتتّحملون رعايتهــم فــي المســتقبل، وإّن هللا 
تعالــی قــد مــدح الذيــن يكظمــون غيظيــم ويعفــون عــن النــاس 
ــاِس َوهللّاُ  ــِن النَّ ــَن َع ــظَ َواْلَعافِي ــَن اْلَغْي ــول: )َواْلَكاِظِمي ــث يق حي
ــم المتاطــم  ــذا العال ــي ه ــن ف ــا هللا! وم ــنِيَن((، ي ــبُّ اْلُمْحِس يُِح
بالصراعــات الطاحنــة كان ســيأبه لرعايــا مخالفيــه!! بــل مــن 
كان ســيلقي بمســؤولية رعايــة مــن يعولهــم المخالــف -الــذي 
هــو فــي صفــوف العــدو- علــى جنــوده!!. هــذه الــروح القيادية، 
المســؤولة، العظيمــة التــي تســكن أميــر المؤمنيــن هــي بحــق 
روح يقــل نظيرهــا - إن ُوجــد لهــا نظيــر أصــاً فــي هــذا الزمــان 

ــا يجــود بهــا التاريــخ. وصــدق القائــل: - وقلّم

وأذكر ماجداً شهماً ُشجاعا ** ألوصاِف القــــــيادة ُمستــــِحـــقُّ
ومهما قلت لن أوفيه حـقّـــا ** ولـــن يحصيــه باألوصــاِف َرقُّ
ســليُل الخيـــِر معطــاٌء حليــٌم ** مــن األمجــاد قــْد ألقـــــــاه عــرُق
يراه الرعُب يحسبـُهُ المنايا ** يصيُب الجيُش إْذ يـلقـاه فَتـْـــُق
ويعطي أمة اإلســام عـــــزا ** ودرب النـصـــــر في عزم يشــّق
أميُر األْسِد في آسـاد »كابْل« ** أقام الديـــــــــن بالهْيجــا يُحــِـقُّ
ومــاّ فــي مواكبـِـِه ليــــــوٌث ** مــن البشتـــوِن إيمــاٌن وصـــدُق

ــي  ــامية - ف ــه اإلس ــح، أمت ــار، الناص ــن الب ــر االب ــراً يذّك أخي
النقطتيــن التاســعة والعاشــرة مــن البيــان- بواجبهــا الــذي 
ــكل  ــم وب ــال والعل ــس والم ــاد بالنف ــا بالجه ــه هللا عليه افترض
ــوا  ــن الزال ــزاة الذي ــدة األعــداء الغ ــا مجاه ــا به وســيلة يمكنه
يتســلطون بكفرهــم علــى أفغانســتان بــّراً وجــّواً، وأن جهادهــم 
فــرٌض مــن هللا - ســبحانه وتعالــى - تجــاه أفغانســتان التــي هــي 
أحــد أعضــاء الجســد اإلســامي الممتــد فــي هــذا العالــم، كمــا 
يذّكــر أمتــه المســلمة بواجــب مشــاركة المرابطيــن والمحتاجين 
والمســاكين فــي عيدهــم وإدخــال البهجــة والســرور علــى 
ــى أحــد.  ــة فيــه ألحــد عل ــذي ال منّ نفوســهم، وهــو الواجــب ال
ــات  ــع رداء الخاف ــرورة خل ــلمين بض ــر المس ــاء تذكي ــا ج كم
ــص بهــم  ــذي يتربّ ــى العــدو الحقيقــي ال ــة وااللتفــات إل الداخلي
الدوائــر ويحــرق أرضهــم ويســتبيح مقّدســاتهم، والتــي ال 
رابــح فيهــا أكثــر مــن العــدو اللــدود، وال خاســر فيهــا أكبــر مــن 

ــات. ــام ســوء العذاب ــي تُس الشــعوب المســلمة الت

كانــت هــذه الــدروس العشــر مــن النبــع الــزالل الرقــراق 
لمدرســة اإلمــارة اإلســامية متمثلــة بأميرهــا المــا محمــد 
عمــر المجاهــد - حفظــه هللا ورعــاه وثبّتــه - وهــي جديــرة 
ــّرت  ــون م ــكاد تك ــث ال ت ــا، حي ــى أثره ــير عل ــداء والس باالقت
بالشــعوب اإلســامية نازلــة إال وقــد ســبقت علــى الشــعب 

األفغانــي المســلم.
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ً كن جندياً إعالميا
كتبه: أنور القندهاري

الشــرك  ومــذل  والمســلمين  اإلســام  معــز  هلل  الحمــد 
والمشــركين، والصــاة والســام علــی محمــد وعلــی آلــه 

أجمعيــن. وصحبــه 
أمــا بعــد! أخــي المجاهــد! إن مــا نــراه مــن إعــام العــدو 
ــه  ــورة، واهتمام ــه المتط ــة، وتقنيات ــه الفني ــف، وقدرات المكث
ــى  ــدو عل ــاح الع ــي نج ــاهم ف ــك س ــر، كل ذل ــذا األم ــغ به البال
نــرى  بتنــا  مــا، حتــى  حــّد  إلــى  النفســية  الحــرب  صعيــد 
المنتســبين للعلــم بعمائــم ولحــی ـ فضــاً عــن العــوام ـ ينكــرون 
علــی المجاهديــن جهادهــم ضــد أمريــكا وحلفائهــا وســدنتها، 
ويتصــدون للــذود عــن حمــی الجيــش األفغانــي العميــل؛ لكن إن 
ســألتهم  دليــاً علــی تعّديهــم القولــي الســافر علــی المجاهدين، 
تراهــم  يســتدلون بمــا ينشــره إعــام العــدّو وقنواتــه الفضائيــة 
مــن األباطيــل واألكاذيــب وبمــا ســمعوه مــن األعــداء أو حمــاة 

األعــداء.
ــة هــو  ــة أو المتجاهل ــة الجاهل والجــواب المفحــم لهــذه الطائف

قولــه تعالــی:
}يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا إِْن َجاَءُكــْم فَاِســٌق بِنَبَــإٍ فَتَبَيَّنُــوا أَْن 
تُِصيبـُـوا قَْوًمــا بَِجَهالـَـٍة فَتُْصبُِحــوا َعلـَـى َمــا فََعْلتـُـْم نَاِدِميــَن )6({ 
وقولــه صلــی هللا عليــه وســلم: كفــی بالمــرء كذبــاً أن يحــدث 

بــكل مــا ســمع. 
هــذا أوالً، وأمــا ثانيــاً فيلــزم أن نقــارع العــدّو بنفــس الّســاح 
الــذي يســتخدمه ضّدنــا ولتشــويه ســمعتنا؛ ألن ذلــك أشــّد 
تأثيــراً علــی العــدّو مــن فوهــة البندقيــة فــي بعــض األحيــان، 
فالصــورة التــي يصّورهــا المجاهــد اإلعامــي أو المقطــع الــذي 

يســجله فــي ســاحة الوغــی قــد يغنــي و يكــون تأثيــره أقــوى 
مــن ألــف كلمــة.

ــه البالغــة ليــس مــن  ــر بالذكــر أن دور اإلعــام وأهميت  وجدي
واآلالت  المتطــورة  التقنيــات  حيــث  العصــر  هــذا  منتجــات 
المتقدمــة، بــل ترجــع أهميتــه إلــی عصــر النبــوة علــی صاحبها 
ــذاك هــي  ــة آن ــت المنصــة اإلعامي ــف صــاة وســام، وكان أل
ــا  ــه وســلم منه ــی هللا علي ــي صل إنشــاد الشــعر، فاســتفاد النب
فــي جبهــة الحــرب النفســية ضــد العــدو كمــا اســتفاد مــن 

ــاالً. ــة رج ــات اإلعامي ــن للجبه ــكرية، وعي ــروب العس الح
ــوي  ــد النب ــي العه ــي: »كان اإلعــام ف ــور الصاب ــول الدكت يق
ــي  ــدر ف ــي ب ــى الشــعر، وكان شــعراء المشــركين ف ــوم عل يق
موقــف الدفــاع والرثــاء، وفــي أحــد حــاول شــعراء قريــش أن 
يضخمــوا هــذا النصــر، فجعلــوا مــن الحبــة قبــة، وأمــام هــذه 
الكبريــاء المزيفــة، انبــرى حســان بــن ثابــت وكعــب بــن مالــك، 
وعبــد هللا بــن رواحــة للــرد علــى حمــات المشــركين اإلعامية 
التــي قادهــا شــعراؤهم كـــ »هبيــرة بــن أبي وهــب«، و«عبد هللا 
بَْعــَرى« و«ضــرار بــن الخطــاب« و«عمــرو بــن العــاص«  الزَّ
وكانــت قصائــد حســان كالقنابــل علــى المشــركين، وقــد أشــاد 

بشــجاعة المســلمين.« ]الســيرة النبويــة 216/3[
ــا  ــه ي ــن رواحــة: خــل عن ــه الســام دفاعــاً عــن اب ــال علي  وق
ــع  ــن وق ــم م ــد عليه ــه أش ــده لكام ــي بي ــذي نفس ــر فوال عم
النبــل. وقــال لحســان رضــی هللا عنــه: »أهــج المشــركين فــإن 

ــك.« ــدس مع روح الق
 وقــد رأينــا أن النبــي صلــی هللا عليــه وســلم فــاق المشــركين 
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ــم دور اإلعــام  ــو يعل ــم، وه ــة وأفحمه ــة اإلعامي ــي الجبه ف
ومــا لــه مــن فوائــد جمــة.

المثبطيــن  أحــد  تســمع   قــد  المجاهــد!  اإلعامــي  أخــي 
المتجاهليــن أو الســذج الجاهليــن يقــول أّن تصويــر المعــارك 
بمتنــاول  لتكــون  وبثهــا  المجاهديــن  إصــدارات  وتوزيــع 
النــاس، إنمــا يعــد مــن الريــاء والســمعة المنهــي عنهمــا 

واللتيــن عبّــر عنهمــا الصــادق المصــدوق بالشــرك!
ــه  ــی هللا علي ــول هللا صل ــى رس ــة نه ــون بمهم ــف تقوم  فكي

ــا؟ ــن ارتكابه ــلم ع وس
 والجــواب عــن هــذه الشــبهة الزائفــة أن هللا ســبحانه وتعالــی 
اآلخريــن ومــن  بتحريــض  ثــم  بالجهــاد  المجاهديــن  أمــر 
ــال  ــه؛ ق ــاد والباعــث علي ــو الجه ــض صن ــوم أن التحري المعل
ـُف إاِلَّ نَْفَســَك  ِ اَل تَُكلَـّ عــز مــن قائــل: }فَقَاتِــْل فِــي َســبِيِل هللاَّ
ــُروا  ــَن َكفَ ــأَْس الَِّذي ــفَّ بَ ُ أَْن يَُك ــى هللاَّ ــَن َعَس ِض اْلُمْؤِمنِي ــرِّ َوَح
ــی  ــال صل ــاء:84( { وق ــًا )النس ــدُّ تَْنِكي ــا َوأََش ــدُّ بَأًْس ُ أََش َوهللاَّ
ــكم  ــم وأنفس ــركين بأموالك ــدوا المش ــلم: »جاه ــه وس هللا علي

وألســنتكم.« ]رواه أحمــد والنســائي وأبــوداود[ 
فعلــم أنــه إن صحــت النيــة، فــا يكــون هــذا ريــاء والســمعة 

بــل يكــون تحريضــاً لآلخريــن.
 أخــي المجاهــد! إذا لــم يكــن بمتناولــك تبليــغ رســالة اإلســام 
القنــوات  طريــق  عــن  الموحديــن  المجاهديــن  ورســالة 
ــاً  ــاز، فــا ينبغــي أن يكــون هــذا األمــر عائق ــة والتلف الفضائي
لــك فــي مجــال عملــك فــي الدعــوة؛ فــإن هنــاك جبهــات أخــری 
يمكــن لــك أن تقــوم ببــث نشــاطاتك عبرهــا كاإلنترنــت ومواقــع 
التواصــل اإلجتماعــي، وتســتطيع أن تعمــل بــكل مــا تملــك مــن 
الوســائل المرئيــة والمقــروءة والمســموعة، ولتكــن أكثــر 

ــة: نشــاطاتك مرتكــزة حــول المحــاور التالي
1ـ  ترســيخ التوحيــد والعقيــدة الصحيحــة فــي قلــوب المســلين 
ــة  ــادة واأللوهي ــي العب ــد ف ــن التوحي ــة م ــي الكلم ــكل ماتعن ب
ــرك  ــون أن الش ــد يظن ــاس ق ــإن الن ــك؛ ف ــة وغيرذل والحاكمي
يهتمــون  لكــن ال  لغيــر هللا،  الســجود  فــي  ينحصــر  بــاهلل 

يهتمــون  ال  السياســي،  ــار باالنحــراف  ــواالة الكف بم
المســلمين؛  ضــد  هللا والمشــركين  و

ــن  ــول: }َوَم ــی يق ــبحانه وتعال س
ُهــُم  فَأُْولَـــئَِك  نُكــْم  مِّ يَتََولَُّهــم 
عبــاس  ابــن  قــال  الظَّالُِمــوَن{. 

رضــي هللا عنهمــا: هــو مشــرك 
]94/8 القرطبــي  ]تفســير  مثلهــم. 

الرايــات  تحــت  بالقتــال  اليهتمــون   
يقــول  المســلمين؛  ضــد  الصهيوصليبيــة 

ــه هللا:  ــي رحم ــد المدن ــين أحم ــيخ حس الش
حربهــم  أن  الصليبيــون  أعلــن  »إذا 
ــة،  ــرب صليبي ــي ح ــلمين ه ــد المس ض
ــل أحــد المســلمين تحــت  ــك قات ومــع ذل

ــع  ــد خل ــلمين، فق ــي المس ــد باق ــم ض رايته
ــي  ــي أخ ــه«. فينبغ ــن عنق ــام ع ــة اإلس ربق

اإلعامــي أن تســجل بالكاميــرا دروس العلمــاء 
ــم مــواالة اليهــود والنصــاری،  ــن حــول حك البارعي

وحــول التوحيــد فــي الحاكميــة وغيــر ذلــك مــن المســائل التــي 

قــد يتجاهلهــا المنتســبون للعلــم قبــل العــوام.
2 ـ التصــدي لحــرب المصطلحــات؛ فالعــدّو الغاشــم الــذي 
ــم  ــك يهاجمه ــة كذل ــلحة الفتاك ــلمين باألس ــی المس ــم عل يهج
بقلــب المصطلحــات عبــر إعامــه الــكاذب، ورأينــا أثــر هــذه 
ــث ســموا  ــل غيرهــم، حي ــن قب ــاء والمثقفي ــي العلم الحــرب ف
الحــكام  علــی  وخروجــاً  وعنفــاً  وإرهابــاً  تطرفــاً  الجهــاد 
والشــرعيه الدوليــة، وســموا الوقيعــة فــي عــرض نبينــا 
الكريــم ـ فــداه أبــي وأمــي ـ حريــة الــرأي والتعبيــر، وســموا 
الزنــا وشــرب الخمــر والعهــر والفســاد والربــا بالحريــات 

والحقــوق الشــخصية و...
 فعليــك أخــي اإلعامــي المجاهــد أن تواجــه األعــداء األلــداء 
بالعــودة إلــی الكتــاب والســنة والعلمــاء البارعيــن وتبيــن 
للنــاس أن الجهــاد ليــس إرهابــاً والعنفــاً والتطرفــاً؛ بــل هــوذ 
ــدل الجهــاد شــيء آخــر، وأن  ــه ال يع روة ســنام اإلســام وأن
ــی شــعبة  ــات عل ــد م ــه نفســه فق ــم يحــدث ب ــز ول ــم يغ ــن ل م
مــن النفــاق، وأن الخــروج علــی الحــكام المرتديــن المواليــن 
للكفــرة الفجــرة مــن اليهــود والنصــاری والمشــركين، ليــس 
منهيــاً عنــه بــل هــو واجــب شــرعي وغيــر ذلــك مــن البيانــات 

ــم والمصطلحــات. ــاً للمفاهي تصحيح
ــود  ــن وجن ــود الرحم ــن جن ــرة بي ــارك الدائ ــر المع 3 ـ تصوي
ــت  ــر اإلنترن ــع عب ــور والمقاط ــك الص ــث تل ــم ب ــيطان، ث الش
ومواقــع التواصــل االجتماعــي ليكــون النــاس علــی علــم 
بنشــاطات المجاهديــن ويكــون ذلــك شــفاًء لصــدور المؤمنيــن 
ــا  ــن وتحريض ــن الحاقدي ــوب الكافري ــة لقل ــن وإغاظ الموحدي

ــد. ــح الصام ــباب الطام للش
ــاء المعركــة فتلقــي   وحــذار حــذار أيهــا األخ أن تتحمــس أثن
الكاميــرا وراء ظهــرك وتطلــق النيــران علــی صدورالكافريــن؛ 
فــإن صــورة تصورهــا فــي المعركــة أو مقطعــاً تســجله فيهــا 
بندقيتــك،  نكايــة باألعــداء مــن رصــاص  ســتكونان أشــد 

ــا حــزام. ــال: أن اإلعامــي استشــهادي ب وصــدق مــن ق
 وأخيــراً أخــي المجاهــد، أوصيــك بتقــوی هللا وإخــاص العمــل 
لهــم تعالــی، والتثبـّـت فــي نشــر أخبــار المجاهديــن، وإيــاك أن 
تنســب إليهــم قــوالً لــم يتفوهــوا بــه أو عمــاً لــم يقومــوا بــه، 
ــن  ــجيتنا نح ــار س ــن األخب ــت م ــدق والتثبّ ــن الص وليك

المجاهديــن.
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هدنة
على دخن

وجماعة
على أقذاء!

بقلم: عرفان بلخي

يقــول الدكتــور محمــد عثمــان تــره كــي: لقــد حاولــت القــوات 
ــي  ــحناء ف ــاء والش ــزرع البغض ــتان أن ت ــي أفغانس ــة ف الدولي
الجماهيــر األفغانيــة، فأسســوا الشــرطة المحليــة وشــركات 
ــوي  ــوام... وتن ــس األق ــة ومجال ــة الخصوصي ــن والحماي األم
القــوات الدوليــة أن توجــه الشــرطة المحليــة )علــى غــرار 
الفصائــل  بيــن  الداخلــي  للتحــارب  العراقيــة(  الصحــوات 
ــرطة  ــيات الش ــة أن ميليش ــة دولي ــت منظم ــة. واعترف األفغاني
األفغانيــة، التــي تعتمــد عليهــا الحكومــة فــي عملياتهــا قــد 
ــة« هــي  زادت العنــف واألوضــاع ســوءاً. و»الشــرطة المحلي
ــيا  ــي ميليش ــه، وه ــت نفس ــي الوق ــرة ف ــة والخطي ــل تكلف األق
تتكــون مــن مقاتليــن )مرتزقــه( محلييــن فــي المقاطعــات 
»مجموعــة  وقالــت  الحكومــة.  لســيطرة  تخضــع  ال  التــي 
األزمــات الدوليــة« مؤخــراً فــي تقريرهــا إن »برنامج الشــرطة 
ــم يحســن األمــن، بــل فاقــم الصــراع فــي  ــة ل المحليــة األفغاني
أكثرالمقاطعــات« وقــد ارتكبــت هــذه الميليشــيات انتهــاكات 
خطيــرة، مــن بينهــا االغتصــاب والخطــف واالبتــزاز واإلعــدام 
ــث تشــهد  ــدرات، حي ــار بالمخ ــاق القضــاء، واالتج ــارج نط خ
ــدرات  ــى المخ ــان عل ــن اإلدم ــدة م ــبة متزاي ــوات نس ــذه الق ه
واعتيادهــا، وجــاء فــي التقريــر أن األكثــر شــيوعاُ هــو أن 
ــراد  ــق األذى بأف ــة تلح ــرطة المحلي ــأن الش ــكاوى ب ــمع ش تس
ــذه  ــل ه ــا أن مث ــرض أن تحرســهم، مضيف ــن يفت الشــعب الذي

ــده«. ــن أن تخم ــدال م ــراع ب ــر الص ــن أن »تثي ــاالت يمك الح
ــرطة  ــم الش ــرب باس ــراء الح ــة ألم ــات وهمي ــاك مجموع وهن
تتقاضــى األجــور والرواتــب شــهرياً؛ وبســببها نشــب خــاف 

علــى  اإلشــراف  بشــأن  المتحــدة  واألمــم  أفغانســتان  بيــن 
بيــن  الخــاف  وتفاقــم  الشــرطة،  رجــال  ألجــور  صنــدوق 
الحكومــة واألمــم المتحــدة جــراء تقريــر لألمــم المتحــدة عــن 
فســاد الشــرطة الــذي جــرى تســريبه مؤخــراً، ويتعلــق الخــاف 
بينهمــا حــول الســيطرة علــى صنــدوق للقانــون والنظــام فــي 
أفغانســتان، ويثيــر تكهنــات باحتمــال عــدم حصــول أكثــر 
مــن مائــة ألــف شــرطي علــى أجورهــم، وظهــر تقريــر األمــم 
المتحــدة عــن فســاد الشــرطة وإيحــاءات بــأن بعــض مســؤولي 
األمــم المتحــدة حاولــوا التغطيــة عليــه إلخفــاء أوجــه قصورهم 
فــي هــذا الصــدد، وقــد جمــد أحــد المانحيــن الرئيســين ماييــن 
الــدوالرات، وقــال أحــد المســؤولين أن المزيــد من المســاعدات 
مشــروطة بقــدرة وزارة الداخليــة علــى التعامــل مــع الصنــدوق 
الداخليــة  الــوزارة  آذان  أيــن  ومســؤولية«ولكن  »بعنايــة 

ــة . الصاغي
إن جــذور الفســاد ليســت فــي الداخليــة فقــط، بــل حتــى وزارة 
األخيــرة  اآلونــة  وفــي  الفســاد.  علــى  أسســت  الخارجيــة 
هاجمــت هيئــة مســتقلة لمكافحــة الفســاد فــي أفغانســتان 
الحكومــة العميلــة قائلــة: »إن المحســوبية لعبــت دورا رئيســيا 
حتــى فــي تعييــن الدبلوماســيين بــوزارة الخارجيــة«. وذكــرت 
اللجنــة المشــتركة المســتقلة لمراقبــة مكافحــة الفســاد والتقييم 
ــر  ــي كثي ــان ف ــاة تتغلب ــوبية والمحاب ــا أن المحس ــي تقريره ف
مــن األحيــان علــى الجــدارة والكفــاءة فــي تعيينــات وزارة 

ــة. الخارجي
وآخريــن  مســؤولين  إن  للجنــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
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ــف  ــي وظائ ــن أقاربهــم ف ــون تعيي ــوذ يفضل مــن أصحــاب النف
هامــة. وقــال إن العــام الماضــي شــهد اجتيــاز 48 مرشــحاً 
االختبــارات للعمــل بــوزارة الخارجيــة لكنهــم جميعــاً رفضــوا 
ــاً  ــاف أيض ــار وأض ــوا ألي اختب ــم يخضع ــخاص ل ــح أش لصال
أن عشــرات الموظفيــن فــي وزارة الخارجيــة ال يعــودون أبــداً 
ــات  ــى قنصلي ــات وإل ــي بعث ــون ف ــا يذهب ــى أفغانســتان حالم إل

ــارج. بالخ
ــن جناحــي الحكومــة  ــات الحــادة بي ــي إطــار تنامــي الخاف وف
ــة  ــلطة التنفيذي ــس الس ــدد رئي ــتان، ج ــي أفغانس ــة ف االئتافي
فــي الحكومــة عبــدهللا عبــدهللا تأكيــده علــى أن التعيينــات علــى 
المناصــب الحكوميــة العليــا ممنــوع منعــا باتــا دون التشــاور 

المســبق معــه فــي هــذا المجــال وأنــه لــن يقبــل بغيــر ذلــك.
وأكــد عبــدهللا فــي بيــان رســمي صــدر مــن مكتبــه أن التعيينــات 
ــات  ــن صاحي ــت م ــة ليس ــة الرفيع ــب الحكومي ــى المناص عل
الرئيــس أشــرف غنــي وال أي وزيــر فــي حكومتــه بــل يجــب 

التشــاور معــه ال محالــة.
وجــاء فــي هــذا البيــان أن رئيــس الســلطة التنفيذيــة أمــر 
ــد  ــق ألح ــه ال يح ــة بأن ــة الحالي ــي الحكوم ــوزراء ف ــع ال جمي
تعييــن الــوزراء ونوابهــم والحــكام فــي األقاليــم والمقاطعــات 
مــن طــرف واحــد، مؤكــدا علــى ضــرورة التشــاور مــع مكتــب 

ــذي. ــس التنفي الرئي
وفــي ســياق اختــراق القانــون حــدث والحــرج، فــإن يــوم األحد 
21 يونيــو وافــق اليــوم األخيــر للمجلــس التشــريعي وفــق 
الدســتور األفغانــي- ولكــن رئيــس الحكومــة االئتافيــة أعلــن 
تمديــد فتــرة البرلمــان إلــى أجــل غيــر مســمى فــي خطــوة هــي 

األخــرى اختــرق بهــا الدســتور المســمى بالديمقراطــي.
و يقــول المحللــون فــي الشــأن األفغانــي إن أفغانســتان اليــوم 
ال تملــك حكومــة غيــر شــرعية فقــط وإنمــا تعانــي كذلــك مــن 
وجــود مجلــس نــواب غيــر شــرعي وغيــر قانونــي، حيــث إن 
الحكومــة االئتافيــة جــاءت نتيجــة المعاملــة السياســية وليــس 
ــاء  ــي ج ــان األفغان ــذا البرلم ــة وهك ــة شــرعية وقانوني بطريق
نتيجــة قــرار رئاســي وخــاف إرادة الشــعب األفغانــي وخــاف 
الحكومــة  رئيســا  بهــا  يتغنــى  التــي  الديمقراطيــة  أصــول 

ــون. ــا الغربي ــة وحلفائه االئتافي
ومــن المعلــوم أن أشــرف غنــي كان يتعــرض لضغــوط شــديدة 
مــن قبــل أعضــاء مجلــس النــواب األفغانــي. وتــردد مؤخــراُ أن 
مجلــس النــواب األفغانــي ســيعرض رئيــس الحكومــة ورئيــس 
الســلطة التنفيذيــة علــى مجلــس األعيــان )اللوياجيرغــا( لعــدم 
ــي  ــرة الت ــة الكبي ــة الوطني ــون وبســبب الخيان ــا القان رعايتهم
ارتكباهــا بتوقيــع االتفاقيــة األمنيــة بيــن جهــازي المخابــرات 

األفغانيــة ونظيرتهــا الباكســتانية. 
هــذا وقــد كشــف وزيــر التربيــة الســابق فــي الحكومــة الدكتــور 
ــرا أن  ــن نوعــه- أخي ــو األول م ــي تطــور ه ــاروق وردك -ف ف
ــة  ــة المذكــورة جــاء نتيجــة تلقــي ثاث ــة األمني توقيــع االتفاقي
مســؤولين فــي جهــاز المخابــرات األفغانيــة رفيعــي المســتوى 
70 مليــون دوالر حيــث حصــل أحدهــم علــى 40 مليــون دوالر 
ــن  ــى 10 مايي ــث عل ــون دوالر والثال ــى 20 ملي ــي عل والثان

دوالر مؤكــداُ أن الشــعب األفغانــي لــن يقبــل االتفاقيــة.
هــؤالء  هويــات  عــن  الكشــف  رفــض  الــذي  وردك  وقــال 

المســؤولين فــي الجانــب األفغانــي الذيــن تلقــوا هــذه المبالــغ 
أن  تؤكــد  دامغــة ووثائــق  أدلــة  لديــه  إن  الــدوالرات  مــن 
االتفاقيــة وقعــت مقابــل هــذه الكميــة مــن الــدوالرات، وشــبّه 
ــال إن  ــة »غندومــك« وق ــة باتفاقي ــاروق وردك هــذه االتفاقي ف

ــا. ــخ له ــن يرض ــي ل ــعب األفغان الش
ورفضــت الحكومــة األفغانيــة بشــكل متكــرر، وفــي مناســبات 
ــع  ــة م ــة األمني ــة االتفاقي ــع االســتخبارات األفغاني ــدة، توقي ع
جهــاز المخابــرات الباكســتانية، ولكــّن الكشــف عــن تفاصيــل 
هــذه االتفاقيــة فــي وســائل اإلعــام فــي اآلونــة األخيــرة بــدأ 

ــى الحكومــة. ى فقــدان الشــعب األفغانــي اعتمــاده عل يقــوِّ
آبــاد هــذه  المقابــل يعتبــر المســؤولون فــي إســام  وفــي 
االتفاقيــة أنهــا خطــوة إيجابيــة ونتائجهــا مجديــة وتــدور فــي 

مصلحــة باكســتان .
وقــد دعــا اتفــاق تقاســم الســلطة فيمــا ســبق إلــى إجــراء 
ــذا  ــي ه ــدم ف ــراز تق ــم إح ــم يت ــن ل ــة، ولك ــات انتخابي إصاح
الصــدد ألن المتنافســين مــا زاال علــى خــاف حــول أحقيــة كل 

ــات. ــة اإلصاح ــادة لجن ــا بقي منهم
ومــن ناحيــة انعــدام احتــرام القانــون واســتخدام الســلطة 
والقــوة، يُعــد اســتياء المســؤولين فــي الحكومــة والمؤسســة 
العســكرية علــى األراضــي الحكوميــة واألمــاك الفرديــة، 
ظاهــرة ممنهجــة، بعــد أن عــّول االحتــال األميركــي علــى 
أمــراء الحــرب ودعــم نفوذهــم لحشــد كل الجهــود فــي حربــه 
علــى الخصــوم )حركــة طالبــان االســامية( وفقــا لمــا تؤكــده 
إدارة األراضــي واألمــاك، التــي ذكــرت فــي تقريــر أخيــر 
لهــا أن ســتة عشــر ألــف شــخص متورطــون فــي االســتياء 
علــى أراضــي الدولــة، وجلّهــم مــن المســؤولين فــي الحكومــة 
وأجهــزة األمــن وأمــراء الحــرب. ويحــول الفســاد المستشــري 
مــن  نفســها،  القضائيــة  والمؤسســات  العــدل  وزارة  فــي 
ــر  ــه وزي ــرف ب الوقــوف ضــد نهــب األراضــي، وهــو مــا اعت
ــل  ــرات والفســاد داخ ــن الثغ ــر م ــه الكثي ــا: »نواج ــدل قائ الع
نفســها  بالــوزارة  المســؤولين  مــن  عــدد  العــدل،  وزارة 

متورطــون فــي اغتصــاب األراضــي والممتلــكات«
إن جميــع مــا ذكرنــا مــن األدلــة يوحــي بــأن الحكومــة األفغانية 

هدنــة علــى دخــن وجماعــة علــى أقذاء!
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أفغانستان
خالل شهر يونيو 2015م

ــى الحــوادث  ــر باإلشــارة إل ــي هــذا التقري ــی ف ملحوظــة: يكتف
ــل العــدّو نفســه،  ــم االعتــراف بهــا مــن قب والخســائر التــي يت
ــع  ــى موق ــا إل ــوع فيه ــن الرج ــة فيمك ــا اإلحصــاءات الدقيق أم

ــرى. ــة األخ ــة الموثق ــع اإلخباري ــامية والمواق ــارة اإلس اإلم
قــد مــّن هللا ســبحانه وتعالــى فــي غضــون هــذا الشــهر علــى 
عبــاده المجاهديــن -مثــل الشــهور المنصرمــة- بالفتوحــات 
واالنتصــارات الباهــرة حيــث ســقطت مديريــات عديــدة بأيــدي 
ــدون  ــتطاع المجاه ــد اس ــك فق ــى ذل ــاوة عل ــن، وع المجاهدي
تكبيــد األعــداء خســائر فادحــة، كمــا كانــت كفــة السياســة 
راجحــة لصالــح المجاهديــن، حيــث كانــت لهــم مكتســبات 
عاليــة، وفيمــا يلــي نســلط الضــوء علــى تفاصيــل أهــم األحداث 

ــو: خــال شــهر يوني

خسائر المحتلين األجانب:
ــة  ــن قل ــم م ــركان وحلفاؤه ــون األمي ــه المحتل ــا يدعي ــم م رغ
ــزال تنــزف. وإن  الخســائر فــي صفوفهــم، إال أن جراحهــم الت
كانــت الخســائر قــد قلـّـت نســبياً نظــراً لفرارهــم مــن الســاحة إال 
أنهــا لــم تتوقــف تمامــاً. فــا يــكاد يمضــي يــوم إال ويُســتهدف 
فيــه العــدّو األجنبــي مــن قبــل المجاهديــن البواســل ويكــون لــه 

خســائر فــي األرواح والمعــدات.
وضمــن سلســلة خســائر العــدّو، اســتهدف المجاهــدون قاعــدة 
باغــرام الجويــة فــي 10 يونيــو بالصواريــخ، فقُتِــل جــراء 
ذلــك جنــدي أمريكــي وجــرح آخــر. وفــي يــوم االثنيــن 29 مــن 
ــل 4 مــن جنــود أمريــكان جــراء لغــم انفجــر عليهــم  يونيــو قُتِ
ــاء 30  ــوم الثاث ــروان. وفــي ي ــة ب ــة باغــرام بوالي فــي مديري
مــن يونيــو شــهدت العاصمــة األفغانيــة هجمــات ضاريــة علــى 
ــم، إال أن  ــه منه ــأس ب ــدد الب ــاك ع ــا أودى به ــن مم المحتلي

العــدّو لــم يعتــرف بشــيء.
وكمــا تعلمــون أن العــدّو الــكاذب ديدنــه التكتيــم والتعتيــم علــى 
ــدي  ــل جن ــكل وقاحــة بمقت ــرف ب ــد اعت ــة، فق خســائره الحقيقي
واحــد فقــط خــال هــذا الشــهر، وعلــى هــذا الغــرار يكــون عــدد 
قتلــى العــدو خــال عــام 2015م 4 جنــود فحســب، ويصــل 
عــدد قتلــى العــدو اإلجمالــي طيلــة أعــوام االحتــال إلــى 3489 

األمريكيــة و453  الجنســية  يحملــون  منهــم   2359 قتيــاً، 
منهــم يحملــون الجنســية البريطانيــة. غيــر أن الحقيقــة التــي 
ال يختلــف عليهــا اثنــان هــي أن مايعتــرف بــه العــدّو مــن عــدد 
ــع الســاحة  ــى واق ــدور عل ــاه ال يصــل لعشــر معشــار مــا ي قت

ــة. األفغانيــة مــن خســائره الحقيقي

ــة  ــركات الخاص ــع الش ــدون م ــون المتعاق ــون األميركي المقاتل
ــول: ــا المجه ضحاي

لقــد نشــرت دوريــة فــارن باليســي األميركيــة يــوم االثنيــن غرة 
يونيــو تقريــراً مفصــاً عــن المقاتليــن المحتليــن األميركييــن، 
ــم خــال حفــل تأبيــن  ــم يتكل ــأّن أوبامــا ل وأفــاد هــذا التقريــر ب
قتلــى األميــركان فــي أفغانســتان عــن القتلــى المتعاقديــن مــع 
الشــركات الخاصــة التــي تقاتــل فــي أفغانســتان والتــي يصــل 
ــذا  ــر: ه ــف التقري ــل. ويضي ــى 1592 مقات ــا إل عــدد متعاقديه
ــى  ــون نســبتهم %64 مــن القتل ــن أن هــؤالء المقتول ــي حي ف

المحتليــن الذيــن قتلــوا فــي أفغانســتان.
ــان  ــن بي ــع ع ــون يمتن ــأن البنتاغ ــة: ب ــذه الدوري ــت ه وأردف
تفصيــل هــؤالء الجنــود المقاتلــون للشــركات، إال أن الوثائــق 
تفيــد بــأن أميــركا أرســلت بمقــدار الجنــود الذيــن أرســلتهم فــي 
ــة  ــن للشــركات الخصوصي ــوداً آخري أفغانســتان والعــراق، جن
وجنــود متعاقديــن ألجــل الــدوالر، ولكــن البنتاغــون أخفــى 
ــائر  ــدى خس ــاس م ــرف الن ــي ال يع ــعبه ك ــن ش ــر ع ــذا األم ه
المحتليــن، إذن فاإلحصائيــات التــي تنشــر بيــن الفينــة والفينــة 
عــن القتلــى األميركييــن، ليســت هــي إال للجنــود الرســميين ال 

ــود الشــركات الخاصــة. لجن

خسائر العدّو المالية:
تقــّدر خســائر العــدّو الماليــة خــال شــهر يونيــو بماييــن 
الــدوالرات، إذ ســقطت مديريــات عــّدة بأيــدي المجاهديــن، 
وغنــم المجاهــدون العشــرات مــن الســيارات، ومئــات القطــع 
ــك ســقطت  ــى ذل ــف. وعــاوة عل ــل والخفي ــن الســاح الثقي م
ــة  ــي مديري ــو ف ــن يوني ــد 28 م ــوم األح ــداء ي ــة لألع مروحي

ــار. ــة قنده ــد بوالي ميون

خسائر العماء:
مــع ازديــاد ضربــات المجاهديــن وفتوحاتهم، وفــرار المحتلين، 
ازدادت الخســائر فــي صفــوف العمــاء، وقــد اعتــرف رئيــس 
أوبراســيون لــوزارة الدفــاع لــإلدارة العميلــة يــوم الســبت 20 
مــن يونيــو فــي حــوار لــه مــع إذاعــة » آزادي« الفارســية بــأن 
ــام  ــت أدمــى مــن الع ــي كان ــام الحال ــى للع الســتة شــهور األول
ــال هــو  ــا ق ــدوا فيهــا خســائر باهظــة. ووفقم المنصــرم، وتكب

بــأن الخســائر ارتفعــت بمعــدل 75%.
هــذا فــي حيــن أن قنــاة واشــنطن اجزامينــر قالــت يــوم األحــد 
14 مــن يونيــو: برغــم مــا تدعيــه اإلدارة العميلــة مــن أن عــدد 
الجنــود فــي الجيــش مناســب وكاٍف، إال أن هــذا اإلدعــاء غيــر 
صحيــح فــا العــدد معلــوم حتــى اآلن وال مــن خاقيــة الجيــش. 
ــي  ــزداد حجــم الخســائر ف ــه، وي فالجيــش يضخــم عــدد مقاتلي

صفوفــه، وهــذا مــا يتســبب بانهيــار معنويــات المقاتليــن.
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وإن لــم يكــن بوســعنا أن نذكــر جميــع الخســائر التــي تكبدهــا 
العــدو العميــل الجبــان إال أننــا سنســلط الضــوء علــى أبرزهــا:

فــي يــوم الثاثــاء 2 من يونيو اســتهدف 9 مــن موظفي اإلدارة 
ــوم األحــد 7  ــي ي ــاً. وف ــوا جميع ــخ وقتل ــة بل ــة فــي والي العميل
ــدوز.  ــة قن ــز والي ــي مرك ــق للمحكمــة ف ــل محق ــو قت مــن يوني
وفــي 13 مــن يونيــو هاجــم المجاهــدون المليشــيا فــي مديريــة 
ــوم األحــد  ــي ي ــل 19 منهــم. وف ــكا، فقت ــة بكتي ــران بوالي جارب
14 قتــل قائــد مخفــر رقــم 207 بواليــة غــور وحاكــم مديريــة 
اشــكمش بواليــة تخــار. وفــي الغــد قتــل 3 مــن قــادة المليشــيا 
مــع 2 مــن أفرادهــم. وعلــى إثــر ذلــك وفــي يــوم األربعــاء 24 
مــن يونيــو قتــل حاكــم مديريــة كشــم بواليــة بدخشــان بأيــدي 
ــد  ــل قائ ــي آخــر هــذه الحــوادث والخســائر قت ــن. وف المجاهدي
للشــرطة فــي مديريــة جريشــك بواليــة هلمنــد يــوم الخميــس 

25 مــن يونيــو مــع 12 مــن رفاقــه.

عمليات العزم:
لقــد بــدأت عمليــات العــزم بالشــدة وبالعــزم المتيــن، وحققــت 
ــقطت  ــد س ــه، فق ــدّو وأرعب ــك الع ــا أرب ــرة مم ــبات كبي مكتس
ــل وُجــرح مــن جنــود  مديريــات عــدة بأيــدي المجاهديــن، وقُتِ
ــى  ــي عل ــة أن نأت ــذه العجال ــي ه ــعنا ف ــات، واليس ــدو المئ الع

ــا: ــرز منه ــى األب ــا ســنأتي عل ــاً، إال أنن ــا جميع ذكره
ســقطت مديريــة يمجــان بواليــة بدخشــان بتاريــخ 6 مــن شــهر 
يونيــو بأيــدي المجاهديــن، وتــم تطهيرهــا مــن لــوث العمــاء 
بالكامــل. وفــي يــوم األحــد 14 مــن يونيــو ســقط مركــز القيــادة 
ــد بأيــدي المجاهديــن.  ــة باغــران بواليــة هلمن ــة لمديري األمني
ــة  ــة بمديري ــادة األمني ــز القي ــو ســقط مرك ــن يوني ــي 18 م وف
موســى قلعــه بعــد قتــال شــديد بأيــدي المجاهديــن. وفــي اليــوم 
نفســه حــذر وزيــر الداخليــة مــن خطــر ســقوط 12 واليــة 

بأيــدي المجاهديــن.
وقــد اعتــرف يــوم األربعــاء 17 مــن يونيــو أعضــاء المجلــس 
البلــدي لواليــة هلمنــد بــأن جميــع مناطــق مديريــة كجكــي 

ــن. ــدي المجاهدي بأي
وبعــد أيــام قليلــة مــن ســقوط مديريــة يمجــان شــمالي البــاد، 
ــدوز  ــة قن ــة جــاردره بوالي ــاء عــن ســقوط مديري ــادت األنب أف
ــدون  ــيطر المجاه ــط س ــن فق ــد يومي ــن، وبع ــدي المجاهدي بأي

ــة. ــة دشــت أرتشــي فــي هــذه الوالي ــى مديري األبطــال عل
وفــي 22 مــن يونيــو شــهد مجلــس النــواب أو البرلمــان 
ــذا  ــى ه ــد أت ــن. وق ــل المجاهدي ــن قب ــاً م ــا قوي ــل هجوم المفتع
الهجــوم فــي وقــت اإلدالء بــاآلراء لتعييــن وزيــر الدفــاع. وقــد 
ب مبنــى البرلمــان  اســتمر هــذا الهجــوم ســاعات طويلــة وُخــرِّ

ــدّو خســائر فادحــة. ــد الع وتكب
وقــد أراد العــدّو التكتيــم وإســدال الســتار علــى هــذه الفضيحــة 
ــن  ــل 6 م ــدي ادعــى قت ــة لجن ــة مختلق ــا بطولي ــرى بدرام الكب
ــى اتضحــت  ــر حت ــث األم ــم يلب ــق، ول ــي 5 دقائ ــن ف المجاهدي

ــة. ــذب اإلدارة العميل ــة وظهــر ك الحقيق
وأعلنــت وكاالت األنبــاء يــوم الجمعــة 26 مــن يونيــو ســقوط 
مديريــة وانــت وايجــل بواليــة نورســتان بأيــدي المجاهديــن، 
تؤيــد  الموثقــة  الحقائــق  أن  إال  ذلــك  العمــاء  أنكــر  وإن 

المجاهديــن.
ــا  ــان إحداهم ــان مباركت ــذت عمليت ــذا الشــهر نف ــي آخــر ه وف

ــد، وثانيهمــا علــى شــارع  ــادة األمنيــة بواليــة هلمن ــى القي عل
المطــار بكابــول، يقــال بــأن المحتليــن األجانــب وأذنابهــم 

ــة. ــائر فادح ــا خس ــدوا جراءهم ــاء تكب العم

االنضمام إلى صفوف المجاهدين:
لقــد ســعى المجاهــدون منــذ أمــد بعيــد بجانــب نشــاطاتهم 
للذيــن  الحقائــق  يبينــوا  أن  إلــى  والسياســية  العســكرية 
والخزعبــات  الترهــات  مصيــدة  فــي  ووقعــوا  انخدعــوا 
والدعايــات الكاذبــة، وبهــذا المنظــور اســتمّرت لجنــة الدعــوة 
ــه  واإلرشــاد نشــاطاتها بهــذا الصــدد وكان لهــا بحمــدهللا ومن
ــي  ــن ف ــن الموظفي ــات م ــق المئ ــد التح ــرة. وق ــبات كبي مكتس
اإلدارة العميلــة بعدمــا أدركــوا الحقائــق بصفــوف المجاهديــن. 
ففــي يــوم األثنيــن 15 مــن يونيــو أي قبــل 5 أيــام مــن ســقوط 
ــل  ــن، فش ــدي المجاهدي ــدوز بأي ــة قن ــاردره / والي ــة ج مديري
الجنــود العمــاء فــي مجابهــة المجاهديــن ومقابلتهــم فغــادروا 
قواعدوهــم وفــروا منهــا، وكان فرارهــم مســتمراً إلــى أن 

ــة. ســقطت هــذه المديري
ومؤخــراً أعلــن المحتلــون األلمــان يــوم الجمعــة 26 مــن يونيو 
ــاد وأن نشــاطاتهم  بأنهــم أخرجــوا جنودهــم مــن شــمالي الب

تنحصــر فــي كابــول فحســب.
وفــي يــوم األثنيــن 29 مــن يونيــو تــرك الجنــود مراكزهــم فــي 
ــة  ــي مديري ــد ف ــه التحدي ــى وج ــد وعل ــي هلمن ــدة ف ــد ع قواع

كجكــي وفــّروا منهــا.
ــاء 585  ــق زه ــاد التح ــوة واإلرش ــة الدع ــر لجن ــق تقري ووف
مــن الموظفيــن والجنــود والشــرطة فــي شــهر يونيــو بصفــوف 

اإلمــارة اإلســامية.

نفوذ المجاهدين في صفوف العدو:
مــازال المجاهــدون يخترقــون صفــوف العمــاء واألعــداء 
ــم  ــم ويكبدوه ــر داره ــي عق ــم يســتهدفونهم ف ــن ث ــداء وم األل

ــائر. ــدح الخس أف
ــو قتــل مجاهــد نفــوذي 5 مــن  ففــي يــوم االثنيــن 8 مــن يوني
المليشــيا فــي مديريــة خاكريــزه بواليــة قندهــار واســتطاع أن 

يفــر ويصــل ســالماً غانمــاً إلــى معســكرات المجاهديــن.
وبعــد يــوم مــن تلكــم العمليــة المباركــة، قتــل قائــٌد للشــرطة 3 
مــن جنــوده فــي واليــة فــراه وفــّر بنفســه. وفــي يــوم األربعــاء 
10 مــن يونيــو قتــل مجاهــدون نفوذييــن 5 مــن الشــرطة، 
أحدهمــا فــي مديريــة شــينكي بواليــة زابــل واآلخــر فــي 
باالبلــوك بواليــة زابــل، واســتطاعا أن يفــرا ســالمين غانميــن.
ــو  ــن يوني ــوم الســبت 27 م ــي ي ــات ف ــذه العملي ــر ه ــي آخ وف
اســتطاع مجاهــد نفــوذي أن يقتــل 3 مــن جنــود الشــرطة ويفــر 

آمنــا.
وقــد شــكلت اإلدارة العميلــة -بمســاعدة المحتليــن- إدارات 
خاصــة للتفحــص والتحقيــق مــع الجنــود ليســدوا الطــرق 
أمــام المجاهديــن، ولكــن علــى الرغــم مــن مضــي 3 ســنوات 
ــذه اإلدارة أن  ــدر ه ــم تق ــدوالرات ل ــن ال ــن م ــاق المايي وإنف
تنجــز إنجــازاً يذكــر. هــذا وقــد اعتــرف رؤســاؤهم فــي وقــت 

ــع اإلدارات. ــي جمي ــربوا ف ــد تس ــن ق ــأن المجاهدي ــابق ب س

الدعوة لترك صفوف العماء:
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ــرة  ــو م ــن 22 يوني ــوم االثني ــارة اإلســامية ي ــد دعــت اإلم وق
الجيــش  صفــوف  فــي  والشــرطة  الجنــود  جميــع  أخــرى 
ــوا عــن جرائمهــم  ــى أن يغتنمــوا الفرصــة، ويكفّ والشــرطة إل
ويتركــوا صــف الصليــب ويلتحقــوا بصفــوف المجاهديــن وإن 
لــم يمكنهــم مســاعدة المجاهديــن فليتركــوا العمالــة. ولقــد 
ــي هــذا المضمــار  ــارة ف ــت لإلمــارة اإلســامية جهــوداً جب كان
وذلــك بتبييــن الحقائــق والمؤامــرات التــي يحيكهــا العــدو، 
ولقــد كان الســبب الرئيســي لتشــكيل لجنــة الدعــوة واإلرشــاد 

ــرة. ــبات مؤث ــك مكتس ــر وكان لذل ــذا األم ه

ضحايا الشعب:
اليــزال الشــعب يعانــي األمّريــن منــذ وجــود االحتــال المشــؤوم 
ــذا الشــهر  ــي ه ــب، فف ــا الحبي ــرى وطنن ــى ث ــام 2001م عل ع
ارتكــب المحتلــون وأذنابهــم العمــاء العديــد مــن الجرائــم 
المظالــم  وارتكبــوا  األفغانــي،  الشــعب  بحــق  واالنتهــاكات 
والقتــل واالضطهــاد بحــق المدنييــن تحــت ذرائــع واهيــة. 
ووفــق تقريــر ســروي بوهنتــون بــراوان األميركــي الــذي 
ــذ  ــه من ــو بأن ــاء 2 مــن يوني ــوم الثلث نشــرته أسوشــيتدبرس ي
عــام 2001م إلــى تاريــخ نشــر هــذا التقريــر قتــل زهــاء 100 
ألــف مــن الشــعب األفغانــي فــي هــذه الحــرب الصليبيــة بزعامة 
ــأن هــذا  ــرح عــدد قريــب العــدد المذكــور. وذكــر ب ــركا وُج أمي
التقريــر مســتفاد مــن مؤسســة يونامــا ويمكــن أن يكــون العــدد 

ــا قدمــوه. ــر مم ــي أكث الحقيق
ووفــق التقريــر الــذي نشــرته مؤسســة يونامــا فــي 9 مــن 
يونيــو بأنــه قــد قتــل خــال الـــ 4 الشــهور الماضيــة زهــاء 978 

ــن. ــن وجــرح 2000 آخري مــن المدنيي
ــم  ــن وأنابه ــم المحتلي ــزال مظال ــاً ال ت ــهر أيض ــذا الش ــي ه وف
جاريــة فــي شــتى بقــاع أرضنــا الحبيبــة، ففــي يــوم الجمعــة 5 
مــن يونيــو قصفــت طائــرات الدرونــز األميركيــة أناســاً كانــوا 
يقيمــون صــاة جنــازة لتحصــد أرواح 34 منهــم، وادعــى 
ألجــل  الطالبــان  مــن  هــم  القتلــى  أن  وأذنابهــم  المحتلــون 
التغطيــة علــى هــذه الفضيحــة الشــنعاء، إال أن أعضــاء مجلــس 
الشــيوخ الذيــن زاروا المنطقــة قالــوا بــأن جميــع القتلــى إنمــا 
كانــوا مــن المدنييــن األبريــاء. وعــاوة علــى ذلــك قــام وجهــاء 
ــوا  ــان الحقيقــة فــي مؤتمــر صحفــي وقال ــل ببي وشــيوخ القبائ
ــاء إال  ــوام المســلمين األبري ــن ع ــوا م ــى كان ــع القتل ــأن جمي ب
أن المحتليــن وأذنابهــم أرادوا خــداع الشــعب حيــث زعمــوا أن 

ــن. ــوا مــن المجاهدي ــى كان القتل
وفــي اليــوم ذاتــه قتــل 7 مــن المواطنيــن األبريــاء فــي مديريــة 
شــلجر بواليــة غزنــي، حيــث اســتهدفهم العمــاء بقذائــف 

ــى. ــم قتل ــاون وأردوه ه
وفــي يــوم الثاثــاء 9 مــن يونيــو استشــهدت امــرأة حامــل فــي 
طــرق قندهــار التــي أغلقــت بوجــه المدنييــن لحمايــة الرئيــس 

أشــرف غنــي قبحــه هللا.
ــاء  ــن األبري ــن المواطني ــو استشــهد 21 م ــن يوني ــي 20 م وف
جــراء انفجــار لغــم عليهــم فــي مديريــة مارجــه بواليــة هلمنــد، 
ــن  ــرات المحتلي ــت طائ ــة قصف ــك الكارث ــن تل ــام م ــد 3 أي وبع
ــرح  ــل وج ــدوز، فقت ــة قن ــاردره بوالي ــة ج ــي مديري ــجداً ف مس
جــراء ذلــك 8 مــن األطفــال كانــوا يتعلمــون القــرآن فــي ذلــك 

المســجد.

وفــي يــوم األحــد 28 مــن يونيــو أطلــق العمــاء النيــران بكثافــة 
علــى ســيارة للمدنييــن فــي مديريــة غــازي آبــاد بواليــة كونــر، 

فاستشــهد جــراء ذلــك 3 مــن المواطنيــن األبريــاء.
ومــن أراد تفصيــل جرائــم المحتليــن والعمــاء فليراجــع التقرير 

المخصــص بهــذا الشــأن فــي موقــع اإلمارة اإلســامية.

كراهية الشعب للمحتلين ولعمائهم:
ــاس  ــك إدراك الن ــدّو وكذل ــدي الع ــن بأي ــل المدنيي ــد أدى قت لق
للحقائــق ولعدالــة المجاهديــن إلــى أن يثــور النــاس علــى 
ــن  ــم للمحتلي ــدى كراهيته ــروا عــن م الباطــل ويكرهــوه، ويعب

وأذنابهــم.
فقــد قــام المئــات مــن أهالــي واليــة غــور بتاريــخ 9 مــن يونيــو 
ــة. وفــي 11 مــن  ــم اإلدارة العميل يشــجبون ويســتنكرون مظال
ــد أمــن  ــة قائ ــة قندهــار معامل يونيــو اســتنكر النــاس فــي والي
هــذه الواليــة الســيئة عبدالــرزاق وقالــوا بــأن أفــراد هــذا القائــد 
المجــرم يــؤذون النــاس بــا مســّوغ، ويفتشــونهم ويســجنونهم 

ويعذبونهــم.
ــوق اإلنســان  ــة حق ــت لجن ــورة، اعترف ــة المذك ــداً للحادث وتأيي
يــوم الخميــس 18 مــن يونيــو بــأن المليشــيا يســيئون المعاملــة 
األبريــاء،  المواطنيــن  بإيــذاء  ويتســببون  مناصبهــم  مــن 

ــم. ــا قتله ــم وربم وتعذيبه
ــروان  ــة ب ــي والي ــام أهال ــو ق ــن 29 مــن يوني ــوم االثني ــي ي وف
ينــددون بقصــف المحتليــن األجانــب لمنطقــة مــن هــذه الواليــة، 
كمــا أغلقــوا الطــرق لســاعات عــدة، وكان النــاس يهتفــون 

ــن«. ــكا.. المــوت للمحتلي ــى صــوت: »المــوت ألمري بأعل

حلبة السياسة:
ــى أوســع نطــاق،  ــن إل ــرة نشــاطات المجاهدي ــد اتســعت دائ لق
اإلمــارة  جهــود  كانــت  كمــا  الفتوحــات،  دائــرة  واتســعت 
ــي  ــر ف ــى تقاري ــا عل ــد حصلن ــدهللا، وق ــة بحم ــية حثيث السياس
ــل الحاســدة وقلقلهــم  ــخ الفصائ ــد بتدوي ــة تفي الشــهور الماضي

وحزنهــم البالغيــن.
وقــد أعلنــت وكاالت األنبــاء فــي 6 مــن يونيــو زيــارة ممثلــي 
اإلمــارة اإلســامية مــع شــخصيات أفغانيــة كبيــرة لدبــي، 
ــو االســتماع آلراء  ــارات ه ــذه الزي ــس وراء ه ــدف الرئي واله

ــامية. ــارة اإلس ــف اإلم ــاغ موق ــك إلب ــاس وكذل الن
وقبــل ذلــك بيــوم كان لرئيــس المكتــب السياســي وممثلــي 
ــر أممــي،  ــج لحضــور مؤتم ــارة للنروي ــارة اإلســامية زي اإلم

ــاركين. ــامية للمش ــارة اإلس ــف اإلم ــه موق ــوا في بلّغ
ومــن ضمــن نشــاطات اإلمــارة اإلســامية إرســال رســالة 
مفصلــة لزعيــم داعــش، فيهــا تنبيــه ألوضــاع أفغانســتان 
وطبيعــة البــاد وشــعبها، وكذلــك عــن قلــق اإلمــارة اإلســامية 
ــم  ــذا التنظي ــري باســم ه ــي تج ــن النشــاطات المشــبوهة الت م
فــي بعــض المناطــق التــي تتســبب بالخافــات والتناحــر والتــي 
ســتعود بالضــرر علــى الصفــوف الجهاديــة الحقــة، وإذا مــا لــم 
ــل  ــاد فســيواجه رد فع ــي الب ــم نشــاطاته ف ــذا التنظي ــف ه يوق

ــارة اإلســامية. ــود اإلم جن

هزيمة العماء الساحقة:
ــراء  ــاء ج ــوف العم ــي صف ــار ف ــح االنهي ــورت مام ــد تبل لق
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نشــاطات اإلمــارة اإلســامية العســكرية والسياســية، وأيضــاً 
جــراء إدارك الشــعب للحقيقــة، وكذلــك يــأس المحتليــن وحمــاة 
القتــال واالحتــال، فــا يــكاد يمضــي يــوم إال وتظهــر آثــار هــذه 

الهزيمــة علــى هيــكل اإلدارة العميلــة الضعيفــة.
وقــد اســتقال فــي غــرة شــهر يونيــو أحــد مستشــاري اإلدارة 
العميلــة بســبب انعــدام االســتراتيجية فــي اإلدارة العميلــة. وقــد 
قــال حليــم تنويــر بــأن ســبب اســتقالته هــي السياســة الفاشــلة 
ــخ  ــي بل ــك صــرح وال ــن ذل ــن م ــد يومي ــة. وبع ــإلدارة العميل ل
ــة  ــت وكال ــا. وقال ــا درام ــتركة إنم ــأن اإلدارة المش ــرد ب المتم
رويتــرز اإلخباريــة بــأن هــذا الوالــي قــد فقــد توازنــه الفكــري، 
فقــد ظهــر فــي إحــدى مناطــق بلــخ واســتهدف ببندقيتــه عــدوه 
ــي  ــد أحمــد ول ــو انتق ــوم الســبت 7 مــن يوني ــي. وفــي ي الخيال
ــة  ــة العميل مســعود -أحــد رؤســاء االتحــاد الشــمالي- الحكوم
ووصفهــا بأنهــا غيــر وطنيــة. وقــال إنهــا حكومــة مربكــة 

الهــدف لهــا.
ــال أحمــد كــرزاي الرئيــس الســابق  ــك ق ــل يوميــن مــن ذل وقب
ــى  ــود بالضــرر عل ــاد تع ــول وإســام آب ــن كاب ــة بي أن االتفاقي
الشــعب واعتبرهــا ضــد الحاكميــة الوطنيــة وأنهــا خانقــة 
للشــعب. يقــال بــأّن حامــد كــرزاي ذو قــدرة عاليــة حتــى اآلن 

ــا. ــذه اإلدارة وهزيمته ــاف ه ــا إلضع ــتفيد منه يس
وفــي ضــوء هــذه الهزائــم، أعلنــت مؤسســة العدالــة العالميــة 
يــوم الخميــس 4 مــن يونيــو فــي تقريرهــا الســنوي بــأن إدارة 
ــلطة  ــا س ــد فيه ــث ال توج ــلة حي ــي إدارة فاش ــد ثان ــول تُع كاب
قانونيــة ونظــام عــدل. وضمــن سلســلة هزائــم اإلدارة العميلــة 
ــر  ــي مؤتم ــم العمــل والصناعــة ف ــس تنظي ــال رئي ــررة ق المتك
صحفــي بكابــول بــأن األوضــاع السياســية لــو اســتمرت علــى 
بنشــاطاتها  اإلســامية  اإلمــارة  واســتمرت  المنــوال،  هــذا 
بأيــدي  البــاد  تســقط  أن  المحــال  مــن  فليــس  السياســية، 
ــوم  ــي ي ــة إدارة فاشــلة. وف ــال إن اإلدارة العميل ــان، وق الطالب
ــقوط  ــد س ــان بع ــي بدخش ــن وال ــو أعل ــن يوني ــاء 16 م الثاث
ــو  ــة ل ــأن اإلدارة العميل ــن ب ــدي المجاهدي ــان بأي ــة يمج مديري
لــم تتخــذ قــراراً حاســماً فسيســقط مركــز هــذه الواليــة وســائر 

ــن. ــدي المجاهدي ــات بأي المديري

حث الجنود على ارتكاب الجرائم:
بعــد الهزائــم المتكــررة وســقوط مناطــق كثيــرة شــمالي البــاد، 
الجديــد »قــدم شــاه  األفغانــي  الجيــش  أركان  رئيــس  قــال 
شــهيم« بتاريــخ 15 مــن يونيــو لجنــوده فــي واليــة بدخشــان، 
بأنــه ليــس هنــاك حــدود يقفــوا عندهــا فــي اســتخدام األســلحة 
ــة،  ــة الخاص ــات الليلي ــن العملي ــن وش ــد المجاهدي ــة ض الثقيل
هــذا باإلضافــة إلــى أنهــم لــن يرضخــوا للمســاءلة والتحقيــق 
ــي  واالعتقــال نتيجــة تضحياتهــم. وليــس مــن العجيــب أن يدل
مســؤولوا إدارة كابــل بتصريحــات كهــذه، ويســكت عنهــا 
رؤســاؤهم، ألنهــم كل يــوم يرتكبــون جنايــات مــن هــذا القبيــل، 
ــة  ــن التربي ــل م ــم تنه ــكرية وأعضاؤه ــم العس وإن مخططاته
الغربيــة، فــا يعترفــون بالقيــم اإلســامية واإلنســانية وال 
يشــعرون بأيــة مســؤولية، فهــم معتــادون علــى قتــل النــاس، 
ــا،  ــدرات وتهريبه ــرب المخ ــق، وش ــوء الخل ــة، وس والبربري

ــه. ــة دم ــل اإلنســان وإراق ويســتلذون بقت
إن هــذه ليســت هــي المرة األولــى التي يدلي فيهــا رئيس أركان 

ــة  ــات المخالف ــذه التصريح ــل ه ــد بمث ــي الجدي ــش األفغان الجي
لقوانيــن الحــرب، بــل وقبــل هــذا قــال قائــد أمــن واليــة قندهــار 
)عبــد الــرازق( وقائــد أمــن واليــة بغــان وحصــارك الجنــرال 
)أميــن هللا أميــر خيــل وعبــد الخالــق معــروف( لجنودهــم: 
ــا بهــم  ــاًء وال تأتون إذا اعتقلتــم المجاهديــن فــا تتركوهــم أحي
علــى قيــد الحيــاة وإنمــا اقتلوهــم قبــل أن تأتــوا بهــم! وعــاوة 
علــى ذلــك حــّذر الجنــرال عبدالرشــيد دوســتم، نائــب الرئيــس 
أشــرف غنــي )والرئيــس بنفســه قــد عــّده مــن أمــراء الحــرب 
فــي كتابــه( بأنــه ســيثأر ثــأر األمريــكان مــن المجاهديــن. وقــد 
عــّد قتلــى األمريــكان عــام 2012م شــهداء! وكان قــد اقتــرف 
عــام 2001م أبشــع جريمــة بقتــل 30 ألــف مجاهــد. وقــد اتفــق 
روســتم وعطــاء نــور يــوم االثنيــن 22 -بعدمــا كانــت الخافــات 
بينهمــا شــديدة- علــى اقتــراف الجرائــم وقتــل األبريــاء وعــوام 
المســلمين، ونهــب أمــوال النــاس وثرواتهــم، ومــن أجــل ذلــك 
أعلنــوا تشــكيل المليشــيا المتحــدة. والمليشــيا مــن أنحــس 

وأنجــس أفــراد المجتمــع فــي تاريــخ أفغانســتان.

سلسلة تسريبات اإلدارة العميلة:
ثمــة تســريبات تتــردد بعــد توقيــع االتفاقيــة بيــن كابول وإســام 
آبــاد، فقــد كتبــت صحيفــة »ايكســبريس تريبــون« الباكســتانية 
ــد  ــتانيين ق ــود الباكس ــأن الجن ــو ب ــن يوني ــاء 16 م ــوم الثاث ي
قامــوا بدخــول التــراب األفغانــي مســافة 600 متــر إلنقــاذ 
الجنــدي الجريــح األفغانــي، وقاتلــوا فــي صــف واحــد لنصــرة 

العمــاء األفغــان الذيــن كانــوا فــي اشــتباك مــع الطالبــان.
وعــاوة علــى ذلــك أعلــن وزيــر المعــارف الســابق يــوم األحــد 
21 مــن يونيــو بــأن 3 مــن الرجــاالت ذووا المســتوى الرفيــع 
ــع  ــي توقي ــون دوالر مــن أجــل المضــي ف ــد تســلموا 70 ملي ق

االتفاقيــة المذكــورة.
ــى أن  ــدل عل ــا ت ــى شــيء فإنم ــت عل ــذه التصريحــات إن دل ه
ــل  ــن أج ــار م ــوع والصغ ــة والخن ــل بالذل ــة تقب اإلدارة العميل
المجاهديــن  تتهــم  وأنهــا  والســلطة،  الجــاه  علــى  اإلبقــاء 
بذلــك  وتخــدع  المختلفــة،  للفصائــل  والتجســس  بالعمالــة 

الغافليــن. الجهــاء 

آثار الديموقراطية:
آثــار  عــن  للحديــث  تطرقنــا  الماضيــة  الحلقــات  فــي 
ــر  ــان وزي ــى بي ــير إل ــة نش ــذه العجال ــي ه ــة، وف الديموقراطي
مكافحــة المخــدرات الــذي قــال يــوم الخميــس 11 مــن يونيــو 
ــون  ــان مصاب ــن األفغ ــون م ــف ملي ــون ونص ــاء ملي ــأن زه ب

المخــدرات. بتعاطــي 
فتعاطــي المخــدرات، والرشــوة، والفحشــاء، والقتــل، والنهب، 
ــا  ــة األخــرى جميعه ــات الاأخاقي ــى بالمحــارم، والحري والزن
ــا  ــى بادن ــي جــاءت إل ــة الت ــال والديموقراطي ــار االحت مــن آث
بأيــدي الذيــن كانــوا يّدعــون الجهــاد، وهــم بأنفســهم اآلن 

ــة. يعانــون مــن هــذه األمــراض الخبيث

ــر الشــهرية  ــة، تقاري ــة والداخلي ــع اإلخباري المصــادر: المواق
ــر  ــامية، والتقري ــارة اإلس ــي اإلم ــاد ف ــوة واإلرش ــة الدع لجن
ــارة،  ــع اإلم ــي موق ــور ف ــعب المنش ــا الش ــص لضحاي المخص

ــداث األســبوع. ــم أح وأه
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»إليِك أماه«
رسالة إلى كل أم خرج ابنها مجاهدًا في سبيل اهلل

بقلم: أبو مصعب

يــا مــن ذقــِت مــرارة األلــم والوجــع ألنعــم 
لظــروف  وتعرضــِت  العليــل،  بالنســيم 
والســرور،  البهجــة  لتهبينــي  الزمــان 
وبذلــِت أقصــى جهــدِك لترســمي علــى 
يامــن  أنــِت  بّســامة،  صــورة  وجهــي 
ضعفــت أمــام دفء حبهــا حرارة الشــمس 
ــي  ــر الليال ــا قم ــوالذ، ي ــا الف والن أمامه
تؤوينــي  مــن  أنــِت  النهــار،  وشــمس 
حيــن يدفعنــي الجميــع، وتعانقينــي حيــن 
يحقرنــي األنــام، وتفرحــي بإطعامــي وإن 
لــم تطعــِم منــه لقمــة، يــا مــن خضــع أمــام 
ــى  ــِك عل ــل للطف ــيء وال مثي ــِك كل ش حب

األرض. ظهــر 
ــام  ــك األي ــر تل ــت أذك ــا زل ــاه...! م ــا أم ي
التــي فارقتــك فيهــا مــدة طويلــة، ومــا 
تصــور  والمشــاعر  العواطــف  زالــت 
لــي تلــك الظــروف القاطعــة والمناظــر 
الشــاقة، وإنــي ألعلــم أن عيونــك مــا 
ــرة،  ــك الفت ــي تل ــاب ف ــة الب ــت عتب فارق
وكل يــوم كان أشــق عليــك مــن الــذي 
مضــى، وأذكــر تلــك اللحظــة التــي لقيتــك 
فيهــا، وعرفــُت عنــد اللقــاء بالنظــر إلــى 
ــِك  ــت- أن ــد ذبل ــي ق ــوردة الت ــك -ال وجه
عانيــت بؤســاً ضخمــاً فــي بُعــدي، وعنــد 
اللقــاء شــعرت كأن الحيــاة انتعشــت فــي 
دارنــا التــي كانــت أشــبه بالمقبــرة، وكأن 
الزمــان انقلــب مــن الحــزن واليــأس إلــى 
البهجــة والســرور، واســتحالت الوجــوه 

ــرح الجــم. ــى الف ــم إل ــم والغ ــن اله م
وأنــا اآلن فــي فراقــِك أالحــظ كل كلماتــك 
فكلمــا  أمــاه،  يــا  لــي  تقولينهــا  التــي 
تذكرتــك تذكــرت تلــك الكلمــات العذبــة 
والعبــارات الحلــوة فــأزداد حرقــة وشــدة 

فــي الهــم، فتدمــع عينــاي وتســقي خداي، 
وأذكــر تلــك الكلمــات التــي قلتِهــا لــي: يــا 
بنــي! لِــَم ال تطيــب نفســك بالجلــوس فــي 

ــت؟ البي
فــي  إن حالــي  أمــاه...!  يــا  فاســمعي   
فراقكــم ال يختلــف عــن حالكــم فيــه، لكنــي 
فيكــم غلبــت  تألمــت  كلمــا تذكرتكــم و 
علــي همــوم األمهــات واألخــوات الاتــي 
يكابــدن ظلــم الكفــار، فتغلــب همــوم األمــة 
علــى ذكرياتكــم، ألننــي أفضــل أن أصــون 
واحــدة،  أم  بتــرك  األمهــات  مــن  آالف 
ــي فــي  وأحمــي آالف مــن األخــوات الات
ســجون األعــداء بهجــر أخــت واحــدة، 
ولدهــا  مــات  التــي  األم  تلــك  وأســاعد 
بانفجــار قنبلــة وهــي تبكــي وتصــرخ، 
وابنهــا فــي حجرهــا أُلبِــس لباســاً أحمــراً 
ــر،  ــى جســده الصغي ــة عل بجــروح عميق
واألم تصــرخ وتنــادي هللا، وليــس فــي 
وفقهــم هللا  الذيــن  أبنــاءِک  إال  عونهــا 

ــك. لذل
أوترضيــن يــا أمــاه بــأن أبقــى جالســاً 
قتــل  فــي  تتســابق  والســباع  مرتاحــاً 

؟ لمســلمين ا
أوترضيــن يــا أمــاه بــأن يكــون ابنــك 
فــي البيــت والكفــار يغيــرون علــى قــرى 
ويســلبون  يقتلونهــم  ثــم  المســلمين 
أموالهــم ويقطعون أراضيهــم ويختطفون 
ــِك ال  ــا متيقــن بأن ــا أمــاه! أن بناتهــم؟ ال ي
ترضيــن ببقائــي فــي البيــت فــي مثــل هــذه 
ــوله  ــِك هلل ولرس ــرف حب ــروف، وأع الظ
ولدينــه الــذي أتــى بــه عليــه الســام، 
فاصبــري يــا أمــاه واحتســبي األمــر إلــى 
هللا تعالــى، إن هللا كتــب لنــا األمريــن: 

الفتــح أو الشــهادة.
األخريــات،  النســوة  مثــل  لســِت  أنــت 
ــذي  ــى ابنــك ال ــِت فبكائــك عل إنــك إذا بكي
يدافــع عــن ديــن هللا تعالــى، وإن توجعــِت 
ــذوق مــرارة  ــراق مــن ي ــى ف ــِك عل فوجع
ــة حــاوة  ــن لألم ــوم ليمك الظــروف كل ي
العيــش، وثّمــة أمهــات تتحمــل فــراق 
ــا  ــا، أو م ــب الدني ــذي خــرج يطل ابنهــا ال
رأيــِت يــا أمــاه امــرءة تتبختــر ألن ابنهــا 
فــي جنــود الدولــة التــي يحكمهــا أعــداء 

ــام؟ اإلس
النســوة  مــا رأيتهــا تســتكبر علــى  أو 
األخريــات؟ فابنــِك يــا أمــاه ليــس مــن 
أمثــال هــؤالء الجنــود، بــل مــن جنــد 
والســنة،  القــرآن  يمدحهــم  الذيــن  هللا 
ويؤيدهــم هللا تعالــى مــن فــوق عرشــه 
هــذا  فحســبك  المســّومين،  بالمائكــة 

الشــرف، فهــل مــن عــّز بعــد هــذا؟
بابنــك  تتبختــري  بــأن  أجــدر  فأنــت 
هللا  ديــن  عــن  يدافــع  الــذي  المجاهــد 
ــار  ــاء بانتص ــِك الدع ــو من ــى. وأرج تعال
األمــة، وأن ينصــر هللا الذيــن خرجــوا 
فــي ســبيله يبتغــون أن تكــون كلمتــه هــي 
ــدي  ــي أي ــارى ف ــي األس ــا، وال تنس العلي
ــل هللا بفكاكهــم ويســلّي  ــأن يعّج ــار ب الكف

قلوبهــم وقلــوب أقاربهــم.
المســلمين مــن  يخــرج  أن  أســال  وهللا 
هــوة الظلــم ويحفظهــم مــن الظالميــن 
بجنــوده ويجعلهــم آمنيــن فــي األرض 
فــي  والهدايــة  اإليمــان  ريــح  وينشــر 

العالــم.



23 مجلة الصمود ] العدد 112 [ | شوال 1436هـ - يوليو 2015م

واقع التعليم والتربية في أفغانستان

بقلم: أبو منيب

إن التعليــم والتربيــة الصحيحيــن أســاس بنــاء الحضــارات 
األمــن  قواعــد  إرســاء  فــي  األولــی  واللبنــة  والمجتمعــات 
والســعادة والعيــش الرغيــد فــي المجتمعــات. إن الشــعوب 
والــدول التــي تهتــم بهاتيــن القوتيــن العظيمتيــن وتســعی ســعياً 
جــاداً فــي تعليــم وتربيــة الشــباب والفتيــان وتثقيفهــم بمــادئ 
دينهــا وعقيدتهــا، تجلــس علــی عــرش المجــد والفخار وتتســلم 
ــة.  ــع بمــوارد العيــش والرفاهي ــة الحکــم والســيطرة وتتمت دف
الحقيقــة الواضحــة أن التعليــم الراقــي والتربيــة الصحيحــة فــي 
العصــر الحديــث تــكاد تحــل مــکان الجيــوش والعتاد العســکري 
وباتــت تلعــب دوراً أعمــق مــن الدبابــات والطائــرات والقنابــل 
ــات وکســر  ــة بالحکوم ــم يمکــن اإلطاح ــوة التعلي ــة. فبق الذري
شــوکة االمبراطوريــات والنظــم المقتــدرة، وهــو أفيــد وســيلة 
ــر  ــر أو الش ــن الخي ــارة کوام ــد وإث ــل الجدي ــي الجي ــر ف للتأثي

فيهــم.
إن نــوع التعليــم والمنهــج يتحكــم فــي ديــن األجيال، وقــد أثبتت 
التجربــة والواقــع أن الــدارس فــي مؤسســة تعليميــة مســيحية 
ســوف يعتنــق ديــن المســيحية أو يتأثــر منــه. ومــن يتعلــم فــي 
مــدارس تبنــت المنهــج التعليمــي العلمانــی فســوف يعتنــق 
ــم  ــه؛ ألن التعلي ــؤون حيات ــع ش ــي جمي ــا ف ــة ويطبقه العلماني
والتربيــة والســلوکيات أعمــق وأســرع فــي تحديــد الديــن. 
ــد  ــود يول ــه وســلم: )کل مول ــی هللا علي ــي صل ــال النب ــک ق لذل

ــه أو يمجســانه(. ــه أو ينصران ــواه يهّودان ــی الفطــرة، فأب عل
وفــي أهميــة التعليــم والتربيــة يقــول األســتاذ أبوالحســن 
ــر  ــة أکب ــرف أمان ــي ال أع ــد فإن ــا بع ــه هللا: »أم ــدوي رحم الن
ومســؤولية أشــد وخطــراً أعمــق أثــراً فــي مســتقبل األمــة 
وحياتهــا، مــن التربيــة والتعليــم، فزلــة مــن زالتهــا، قــد تــردي 
ــی االضمحــال  ــا إل ــؤدي به ــد ت ــة وق ــي هاوي ــة بأســرها ف أم

العقــول  توجــه  أن  وحدهــا  يمکنهــا  ...کذلــک  والتفّســخ 
والنفــوس توجيهــاً صالحــاً وتنشــئ األمــة نشـــأة جديــدة وتبني 
ــروت  ــرة/ بي ــامية الح ــة اإلس ــراً«. }التربي ــتقباً باه ــا مس له

ـــموسسة الرســالة ـ 1977/1397{
البــاد  مصيــر  »إن  آخــر:  موضــع  فــي  األســتاذ  ويقــول 
اإلســامية وقضيــة بقــاء األجيــال المســلمة الاحقــة علــی 
اإلســام أو انســاخها عنــه، ليــس منوطــاً بالميــدان السياســي، 
إنمــا هــو منــوط بالميــدان التعليمــي والثقافــي«. ]الصــراع 
بيــن الفکــرة اإلســامية والفکــرة الغربيــة ـ ص110ـ لبنــان ـ 

]1965/1385 ـ  للتوزيــع  دارالنــدوة 

الغرب واستغاله التعليم والتربية ألهدافه:
تزامنــا مــع بــزوغ فجــر اإلســام اصطــف أعــداء اإلســام 
ليطفئــوا نــور هللا وهللا متــم نــوره ولــو کــره الکافــرون. فقامــوا 
فــي هــذا  باســتخدام شــتی األســاليب والطــرق واألســباب 
الصــدد. ولــم يکــن نصيــب الکفــر إال الهزيمــة والفشــل وذهــاب 
ــن العســکرية  ــن الميادي ــدءاً م ــن. ب ــع الميادي ــي جمي ريحــه ف
واآلالت الحربيــة إلــی المياديــن االســتعماريه واحتــال األقطــار 
اإلســامية. وبعــد الهزائــم المتکــررة المريــرة التــي تجرعهــا 
األعــداء، فکــروا فــي اکتشــاف أســلوب مؤثــر إلطفــاء شــعلة 
ــم عــن ســبيل  ــوب المســلمين وصده ــي قل ــل ف ــان المتغل اإليم
ــوة  ــق الدع ــي طري ــي ف ــة والتفان ــة دون التضحي هللا والحيلول
إلــی هللا، وتعويدهــم علــی العيــش الرغيــد والرفاهيــات. فــکان 
تطويــر المنهــج التعليمــي والتربــوي وإدخــال المنهــج التعليمي 
ــاء  ــق العلم ــد اتف ــرب. وق ــه الغ ــل إلي ــا وص ــر م ــي وآخ الغرب
والمربــون علــی أن التعليــم والتربيــة أفيــد وســيلة لتغييــر 
ــد  ــم المجي ــن ماضيه ــال ع ــاخ األجي ــد وانس ــکار والعقائ األف

ــة. ــم الفخم وحضارته
ــو  ــم کان ه ــدي: »إن التعلي ــور الجن ــد أن ــتاذ الفقي ــول األس يق
المنطلــق الحقيقــي لخطــة الغــزو الثقافــي، ومــازال، وســيظل 
إلــی وقــت طويــل مالــم يتــدارک المســلمون هــذا الخطــر 
ويعملــوا علــی إيقــاف الســيطرة األجنبيــة الواضحــة األثــر علی 
ــة  ــه«. ] التربي ــف بيئات ــه ومختل ــف مجاالت ــي مختل ــم ف التعلي
اإلســامية هــي االطــار الحقيقــی للتعليــم ـ أنــور الجنــدي ص 2 

ــاملة [ ــة الش ـ المکتب
 فبــدأوا بتطبيــق خطتهــم الجديــدة فــي جميــع البــاد اإلســامية، 
فکانــوا أوال يســعون فــي إثبــات أن التعليــم والتربية اإلســاميه 
غيــر الئقــه بالجيــل الجديــد ومــن ثــم مهــدوا الطريــق فــي 
والمراکــز  المؤسســات  علــی  العلمانــي  منهجهــم  إدخــال 
مــن  المتخرجيــن  للشــباب  يســتغلون  وأحيانــاٌ  التعليميــة. 
الجامعــات الغربيــة فــي تطبيــق منهجهــم. فــکان لهذا األســلوب 
أثــره العميــق علــی العالــم اإلســامي. إذ نشــأ فــي إطــار هــذا 
النظــام العلمانــي أســوأ جيــل عرفــه التاريــخ. جيــل لعــب دور 
األعــداء ضــدا إلســام، فــکان مــن شــيمة هــذا الجيــل التعامــل 
مــع جميــع األديــان والفــرق إال اإلســام. وأحيانــاٌ کان موقفهــم 

ــال اإلســام أشــد ضــراوة مــن ســائر أعــداء اإلســام. حي
فمصطفــی کمــال، وطــه حســين، وجمــال عبدالناصــر وأمــان 
هللا خــان مــن هــذا الجيــل الــذي ترعــرع فــي أحضــان الغــرب. 
ولقــد أثبــت الواقــع نجــاح الغــرب فــي هــذا المشــروع المؤثــر 

واألساســي.



مجلة الصمود ] العدد 112 [ | شوال 1436هـ - يوليو 2015م24

واقع التعليم والتربية في أفغانستان:
ــکري  ــوم العس ــن الهج ــن م ــداف المحتلي ــن أه ــک أن م الش
علــی أفغانســتان هــو التغييــر الجــذري فــي التعليــم والتربيــة 
ــی الشــعب  ــرب عل ــوي للغ ــي والترب ــج التعليم ــرض المنه وف
ــي  ــي الحال ــج التعليم ــي المنه ــر ف ــا النظ ــو دققن ــي. ول األفغان
ســنجد فــوارق واضحــة بيــن هــذا المنهــج والمنهــج الســابق. 
ولــوال جهــود بعــض المخلصيــن لــکان التغييــر والتأثيــر أکبــر 
ــراٌ بعــض  ــون جب ــد أدخــل المحتل ــن الحاصــل. وق وأوضــح م
ــان،  ــوق اإلنس ــل حق ــة، مث ــم العلماني ــات والمفاهي الموضوع
حقــوق المــرأة وغيرهــا مــن الموضوعــات التــي هــي کلمــات 
حــق أريــد بهــا باطــل، كمــا قامــوا بحــذف وتقليــل الموضوعات 
الدينيــة مــن الکتــب الدراســية، وحــذف األمثلــه التــي تحتــوي 

علــی موضــوع جهــادي ودينــي.
ــم اإلســامي ســيجد  ــي للعال ــزو الثقاف ــخ الغ ــع تاري ــن يطال م
ــي هــذا المجــال هــي إيجــاد  ــی واألساســية ف أن الخطــه األول
التغييــر فــي المــواد الدراســية. فيقــوم األعــداء بحــذف بعــض 
المــواد والموضوعــات وإدخــال المــواد الغيــر المفيــدة أو 
ــب  ــي الکت ــك يدســون ف ــب ذل ــى جان ــا، وإل ــل فائدته ــي تق الت
فهمــاً خاطئــاً عــن اإلســام والقــرآن . وإذا لــم يســتطع العــدو 
العبــور عبــر هــذه الوســيلة، فالوســيلة الثانيــة هــي اســتخدام 
أســاتذة علمانييــن يقومــون بتربيــة الطــاب تربيــة غيــر 
إســامية وتضليلهــم وإبعادهــم عــن اإلســام والقــرآن، أو 
ــة  ــة ال قيم ــهادات فارغ ــون ش ــاالً يحمل ــاتذة جّه ــتخدم أس يس
ــن،  ــة علمهــم وفهمهــم الخاطــئ للدي لهــا، وهــؤالء نظــراٌ لقل
ــن  ــة صحيحي ــم وتربي ــم تعلي ــرة دون تقدي ــر عث ــون حج يكون

ــد. ــل الجدي للجي
 إن هــذه الطبقــة مــن المعلميــن وهــم الغالبيــة فــي قائمــة 
المعلميــن األفغــان، ليــس لهــم هــدف راشــد إال الحصــول 
علــی الرواتــب وجمــع األمــوال واالســتفادة مــن المنافــع التــي 

تُعطــى للمعلميــن.
واألزمــة األخــری فــي نظــام التعليــم والتربيــة فــي أفغانســتان 
ــن الذيــن تخرجــوا مــن الجامعــات  ــات المعلمي هــي وجــود مئ
ــن  ــون م ــم ال يمتلک ــريعة وه ــرع الش ــي ف ــن ف ودور المعلمي
لإلســام  الخاطــئ  بفهمهــم  إنهــم  شــيئاً.  الصحيــح  العلــم 
وللقــرآن وببضاعتهــم المزجــاة مــن العلــم الشــرعي خيــر أداة 
لحصــول الغــرب علــی أهدافــه الخبيثــة فــي تغريــب أبنــاء هــذا 

ــي الباســل.  ــد األب الشــعب المجاه
بعقــد  تقــوم  مؤسســة  وجــود  عــدم  جــداٌ  يؤســفنا  وممــا 
ــام  ــن اإلس ــم ع ــتوی معلوماته ــع مس ــة لرف ــدورات العلمي ال
والقــرآن، فإنــه يوجــد مــن بيــن هــؤالء مــن ال يعــرف تعريــف 
ــل الوحــي والفــرض والواجــب. إذاٌ  ــه مث المصطلحــات البدائي
مــاذا ننتظــر منهــم. ومــاذا ســيحققون فــي ميــدان التربيــة 
الصحيحــة ألبنائنــا الواقعيــن تحــت مخالــب النظــام العلمانــي.

أخــری  أزمــة  المکاتــب  فــي  الشــابات  المدرســات  وجــود 
يعانــي منهــا النظــام التعليمــي فــي أفغانســتان. إنهــن يحضــرن 
ــاً  ــان. حق ــا اإلنس ــن وصفه ــتحيي م ــة يس ــي هيئ ــوف ف الصف
ــه  ــی هللا علي ــث الصــادق المصــدوق صل ــاً لحدي إنهــن مصداق
ــت«. ــنمة البخ ــهن کأس ــات رؤوس ــيات عاري ــلم : »کاس وس

ــر مــن هــؤالء المعلمــات أصغــر مــن  واألمــر العجيــب أن کثي
الطــاب. علــی ســبيل المثــال الطالــب فــي العشــرين مــن 

عمــره والمعلمــة فــی الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا. واألعجــب 
مــن ذلــک األخبــار الموثقــة التــي تفيــد بوجــود صــات غيــر 

ــع تاميذهــن. ــات م ــن بعــض هــؤالء المعلم شــرعيه بي
ــة فــي ظــل  ــم والتربي مــن الطبيعــي أن يفشــل مشــروع التعلي
المشــاکل الســابقة. لذلــک نــری أن کيفيــة التعليــم ضئيلــة 
جــداٌ حيــث يتخــرج الطالــب وبضاعتــه فــي العلــوم المقــروءة 
مزجــاة، وکثيــر منهــم ال يقــدرون علــی کتابــة األســماء، 
ومعظــم التاميــذ محرومــون مــن التربيــة الصحيحــة، فــا 
يعرفــون الســلوکيات وال يرعــون حقــوق النــاس، وفــوق ذلــك 
كلــه ليــس لهــم غايــة فــي الحيــاة بــل يعيشــون عيشــة لهــو. 
غايتهــم األولــی واألهــم الحصــول علــی الماديــات والرفاهيات. 
عــوداٌ علــى بــدء، فــإن واقــع التعليــم والتربيــة فــي أفغانســتان 
متــأزم جــداٌ ويســير فــي ســبيل مرضــاة المحتليــن، وهــو نذيــر 
خطــر عظيــم ومســتقبل مظلــم رهيــب، وهــو مــا يريــده الغــرب 

ويتمناه.

مستقبل الجيل الناشئ في أحضان المنهج الغربي
ــرب  ــوي للغ ــي والترب ــج التعليم ــرض المنه ــد ســبق وأن فُ لق
ــدول اإلســامية، فکانــت ثمــاره األوضــاع  علــی کثيــر مــن ال
األليمــة التــي أحرقــت الباد اإلســاميه، والســبب الرئيســي أن 
هــذا النظــام الدراســي يميــت الضميــر والشــعور فــي دارســه 
ويربيــه علــی االعتــداء علــی المســلمين وســفك دمائهــم 
نشــأة  وينشــئهم  الغربييــن.  للزعمــاء  الصادقــة  والخدمــة 
ــاً ُصمــاً ال يســمعون صرخــات النســاء  حيوانيــة تجعلهــم ُعمي

ــال. ــيوخ واألطف ــتغاثه الش ــاء واس ــات الضعف ووي
وإذا اســتمر هــذا النظــام فــي أفغانســتان فســوف نشــهد جيــاً 
متصفــاً بتلــک الصفــات القبيحــة وســنری بــأم أعيننــا ثمــاره 

الطالحــة.

ماهو واجبنا تجاه هذه األزمة الکبری؟
العلمــاء  عواتــق  علــی  تقــع  والتربيــة  التعليــم  مهمــة  إن 
والدعــاة؛ ألن العلمــاء ورثــة األنبيــاء ومــن وظائــف األنبيــاء 

التعليــم والتربيــة.
إن المســؤوليه عظيمــة وتحتــاج إلــی رجــال ذوو خبــرات 
ــذه  ــن االســتعداد ألداء ه ــد م ــة، والب واســعة ومؤهــات کافي
المســؤولية. وبقــدر شــعور العلمــاء والمعلميــن المؤمنيــن 
ــل  ــلم الجي ــا يس ــدر م ــم بق ــى عاتقه ــاة عل ــؤولية الملق بالمس
مــن آثــار هــذا المنهــج المخــّرب للعقــول. وإن لــم يقــم العلمــاء 
ــدان  ــوا المي ــم وترك ــون بواجبه ــون المؤمن ــاة والمعلم والدع
فارغــاٌ، فســوف يمــأل الغــرب هــذا الفــراغ ويربــي أبنائنــا 
کيفمــا شــاء. قــال هللا تعالــی: )إال تفعلــوه تکــن فتنــة فــي 

األرض وفســاد کبيــر(.
والمعلمــون  والدعــاة  العلمــاء  ليفيــق  األوان  آن  واآلن 
المخلصــون مــن ســباتهم العميــق ويشــعروا بالمســؤولية 
تجــاه الجيــل الناشــئ، وأن يمنعــوا تکــرار التجربــة الســابقة 
التــي فُرضــت علــی هــذا الشــعب زمــن حکومــة خلــق. لکــي 
تقــر عيوننــا بجيــل صالــح ســالم مــن آثــار التعليــم والحضــارة 
ــة  ــه الصالح ــام وقيادت ــدارة اإلس ــن بج ــل يؤم ــن، جي الغربيي
ــات والمعضــات  ــع األزم ــد لجمي ــه الحــل الوحي للبشــرية وأن

ــز. ــی هللا بعزي ــک عل ــا ذل ــاة البشــر. وم ــي حي ف
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في أفغانستان

من آثار بقلم: عماد الدين الزرنجي

ــدة، تهــدد  ــا كثيــرة وأضــراره عدي ــار االحتــال فــي بادن إن آث
كافــة جوانــب حياتنــا. ومــن منــا ال يعــرف هــذه اآلثــار الســلبية 
إلــى  الجلــوس  يكفيــك  العيــش والراحــة!  والمكــدرة صفــو 
ــي  ــابقة ف ــاة الس ــاء الحي ــن صف ــك ع ــي ل ــلم ليحك ــي مس أفغان

ــال. ــة االحت ــت راي ــا تح ــدى تكدره ــتان وم أفغانس
إن األفعــال والعــادات والتقاليــد فــي الماضــي القريــب واألمــس 
الدابــر، كانــت منبثقــة مــن معيــن اإلســام الصافــي، ولكــن حلت 
محلهــا اليــوم التصرفــات والســلوكيات التــي أثمرهــا االحتــال.

إنــك لــو ألقيــت نظــرة عابــرة علــى المجتمــع األفغانــي، فســتجد 
كمــاً كبيــراً مــن هــذه اآلثــار الســيئة قــد تغلغلــت فــي أحشــائه. 
ــد  ــذ تواج ــدأت من ــتمرة، ب ــات مس ــود ومخطط ــاج جه ــي نت فه
ــى اليــوم،  ــة إل ــى ثــرى هــذه البــاد الطيب ــة عل القــوات األجنبي
بمــواالة المنافقيــن وعمــال الشــرق والغــرب للمحتليــن الذيــن 
يحبــون أن تشــيع الفاحشــة فــي الذيــن آمنــوا، ولــوال مســاعدة 
هــؤالء لمــا اســتطاعت القــوات األجنبيــة تطبيــق خطــة واحــدة 

علينــا.
ــي  ــوا ف ــن ترب ــض الشــباب الذي ــق بع ــة، تصفي ــن بل وزاد الطي
أحضــان الحضــارة الغربيــة لبرامــج المحتليــن، هــؤالء الشــباب 
ال يملكــون شــيئاً مــن العلــم الصحيــح؛ بــل يركضــون وراء 
األحاســيس، متأثريــن باإلعــام الغربــي ودعاياتــه المفســدة 
للعقــول واألفــكار، ومرحبيــن بــكل جديــد دون التأمــل فــي 
آثــاره ونتائجــه، علــى ســبيل المثــال: حكــى لــي أحــد الشــباب 
المتحمســين للديــن أنــه فــي إحــدى المنتديــات الدينيــة تــم عقــد 
محفــل ثقافــي فــي أحــد المســاجد، وشــغلت مكبــرات الصــوت، 
ــة،  ــل إدارة المعلومــات والثقاف ــدى مــن قب ــب رئيــس المنت فطُلِ
وقيــل لــه إن إذاعــة الصــوت بالمكبــرات ممنــوع، ألنــه يتســبب 
فــي إيــذاء الجيــران. قبحــاً لهــذه العقليــة العلمانيــة، وتبــاً 
لهــوالء الذيــن ارتــدوا لبــاس الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وهــم 
أكبــر مناهضيــه، ســحقاً لهــم ولمــا يفعلــون مــن أفعــال الســيئة.

من آثار االحتال إنشاء وزارة خاصة لشؤون المرأة:
الشــك أن للمــرأة مكانــة ســامية ومرموقــة فــي اإلســام إال أن 
بعــض النــاس لجهلهــم بهــذه المكانــة والحقــوق التــي منحتهــا 
قــد  والمحتلــون  بهــا،  التعامــل  يســيؤون  إياهــا،  الشــريعة 
اســتغلوا هــذه المشــكلة وتخفّــوا خلــف خنــدق الدفــاع عــن 

ــا. ــة حقوقه ــرأة وحماي الم
ــر  ــي أكث ــا ف ــة له ــرأة وإدرات تابع ــال وزارة للم ــأ االحت فأنش
المــدن، والشــغل الشــاغل لهــذه الــوزارة إثــارة المــرأة األفغانية 
ــى الفجــور والميوعــة والجــري وراء الموضــات  ــا إل ودعوته

الحديثــة، والتحيــز لهــا فــي المشــاجرات العائليــة ولــو كان 
الحــق للرجــل.

ــبكة  ــي ش ــن ف ــابات وقع ــة بش ــرأة مليئ ــؤون الم إن إدارات ش
عمــاء االحتــال، تراهــن ذاهبــات وآيبــات، إمــا يــردن الطــاق 
وإمــا يــردن إلقــاء القبــض علــى األزواج واإلخــوان ليتزوجــن 

مــن شــاب عشــقنه.
جــاء شــاب جميــل وثــري إلــى عالــم ديــن فقــال: إننــي تزوجــت 
شــابة جميلــة وذلــك بعــد دفــع أمــوال باهظــة ومهــر غــاٍل. 
مضــت ســنة كاملــة مــن زواجنــا، وخــال هــذه الفتــرة تعرفــت 
ــرت يومــاً مــا  ــى شــاب أجمــل وأثــرى منــي. وأُخبِ زوجتــي عل
أن زوجتــي قّدمــت عريضــة إلــى إدارة شــؤون المــرأة للضغــط 
علــي كــي أطلقهــا. فطلبتنــي رئيســة إدارة شــؤون المــرأة، 
ســألتها عــن الســبب؟ فأجابتنــي: إننــا النحتــاج إلــى كشــف 
ــدك وهــذا هــو  ــر أن هــذه الشــابة ال تري الســبب، الســبب األكب

ــك. ــر ألخــذ الطــاق من ــرر األكب المب
هــذه هــي إحــدى الوقائــع التــي تقــع يوميــاً فــي هــذا البلــد فــي 

ظــل االحتــال األمريكــي.
إن المحكمــة األفغانيــة مليئــة بالزوجــات الاتــي يــردن الطــاق 
بحمايــة مــن إدارة شــؤون المــرأة دون أي دليــل أو ســبب 

للطــاق.
قصــة أخــرى حكاهــا لــي رجــل شــهدها فقــال: ذهبــت يومــاً إلــى 
ــة كاســية  ــت شــابة جميل ــات، فرأي ــي إحــدى الوالي المحكمــة ف
عاريــة تريــد الطــاق مــن زوجهــا وهــو مــن دكاتــرة المدينــة. 
ترحمــت علــى الــزوج المســكين المظلــوم، فأجابونــي أن المــرأة 
تزوجــت بأربعــة رجــال قبــل ذلــك وأخــذت الطــاق، وهــذه هــي 

المــرة الخامســة وهــي تريــد الطــاق.
ولــو أردنــا أن نعــد اآلثــار الســلبية للحضــارة الغربيــة فــي 
أفغانســتان، فلعلنــا نحتــاج مجــال أوســع وفرصــة ســانحة.

مسؤولية العلماء والدعاة تجاه هذه القضية:
إن آثــار االحتــال قــد أضــرت بشــعبنا وقــد ازدادت المشــكلة إذ 
ــي إلدراك مضــار الحضــارة  ــم الكاف ــه العل ــس لدي أن شــعبنا لي
الغربيــة. واإلعــام الفاســد يخفــي الحقائــق وال يبــث برنامجــاً 
واحــداً فــي مضارهــا؛ بــل يعــد ليــاً ونهــاراً محاســن هــذه 

ــة. ــيطانية الزائف ــارة الش الحض
لذلــك تقــع المســؤولية الكبــرى فــي هــذا المجــال علــى عواتــق 
العلمــاء والدعــاة وأصحــاب المنابــر واإلعــام ليقومــوا بتوعيــة 

الشــعب، ويغلقــوا المنافــذ للحضــارة الغربيــة.

االحتالل
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التاريــخ اإلســامي ال ينســی الجنايــات والغــارات التــي شــنها األعــداء علــی 
ــادت وشــّردت آالف المســلمين  ــت وأب ــي قتل ــارات والهجمــات الت ــك الغ ــاد اإلســامية. تل الب
مــا بيــن طفــل وشــيخ وامــرأة. ال ســيما الهجمــة التــي شــنها حــكام المغــول ومــن واالهــم مــن الخونــة 

المارقيــن علــى الديــن.
ــوال أن  ــة اإلســامية بأســرها. ول ــادة األم ــی اإلســام وإب ــات والحــروب للقضــاء عل ــذه الهجم ــام األعــداء به ق
قضــى هللا بخلــود اإلســام وحفظــه مــن مكائــد األعــداء لمــا بقــی مــن اإلســام إال اســمه. إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا 

لــه لحافظــون. 
وفــي ظــل تصاعــد الوهــن الــذي اكتســح العالــم اإلســامي آنــذاك مــن أقصــاه إلــی أقصــاه، ارتكــب حــكام المغــول أبشــع 
الجنايــات مــن قتــل وتشــريد وإبــادة جماعيــة للمســلمين وتخريــب للبيــوت وإهــاك للحــرث والنســل. فتأزمــت األوضــاع 

وطــال شــقاء المســلمين تحــت وطــأة االســتبداد.
ــة  ــة بعــد مدين ــی البــاد اإلســامية. مدين ــة عل ــام الحاكــم الغولــي »جنكيزخــان« بغــارات دامي ــة ق ــة الزمني ــك الحقب وفــي تل
وقريــة بعــد قريــة. وقتــل مــن المســلمين مــا ال يعــد وال يحصــی، وأعمــل فيهــم جميــع األعمــال الــا إنســانية. فــكان المســلمون 

فــي كل مدينــه يأخــذون أهبتهــم للفــرار ومغــادرة البيــوت وحمــل جميــع مــا أمكنهــم مــن أموالهــم الثمينــة. 
فــكان هــذا الحاكــم الجانــي يحتــل البلــدة بعــد البلــدة. ويريــق دمــاء أهلهــا. إلــى أن انتهــى األمر باحتــال مدينــة العلــم والحضارة، 
مدينــة بخــاری. وكدأبــه فــي احتــال البــاد األخــری، ارتكــب فــي هــذه المدينــة  مــن أنــواع القتــل واإلهانــه والهتــك والهــدم علی 
األبريــاء مــا ينــدی لــه الجبيــن وتدمــى لــه القلــوب. فلــم يبــق مــن أهــل بخــاری إال المغادريــن للبلــد قبــل هجــوم جنكيــز. فــكان 
مّمــن نجــی رجــل فــّر إلــی خراســان. فســأله الخراســانيون عــن المصيبــة الكبــری واألزمــة األليمــة التــي حلــت بســكان بخــاری، 
فأجــاب الرجــل البخــاري بكلمــات قصيــرة، جامعــة، بليغــة، اتفــق علمــاء األدب أنهــا أوجــز األجوبــة فــي األدب الفارســي. فقــال 
الرجــل: »آمدنــد وكندنــد وســوختند وكشــتند وبردنــد وســوختند«، أي: جــاءوا فقتلــوا واقتلعــوا وحرقــوا واغتصبــوا ونهبــوا 

]جهانگشــای جوينــی- ج -1 ص 80/82[.
ــا  ــكا وحلفائه ــاد، أمري ــواء الفس ــة ل ــر وحامل ــة العص ــی طاغي ــاً عل ــق تمام ــدة تنطب ــرة الخال ــات القصي ــذه الكلم ــك أن ه الش

ــراق.  ــتان والع ــي أفغانس ــات ف ــع الجناي ــن أبش ــه م ــا ارتكبت ــن بم المحتلي
ــن  ــا وبي ــارق بينه ــادرة أفغانســتان. والف ــد مغ ــم تري ــكاب كل هــذه الجرائ ــد ارت ــت وســرقت، وبع ــت واغتصب ــت وحرق ــم قتل ك
ــي  ــادر أفغانســتان للهزيمــة الت ــكا تغ ــا أمري ــذاك، أم ــم يواجــه الهزيمــه آن ــم غــادر بخــاری ول ــي أن ذاك الحاك ــم المغول الحاك

ــي.  ــي بذلهــا الشــعب األفغان ــة الت لقيتهــا نتيجــه للتضحي
ما أشبه اليوم بالبارحة.!

إن المحتليــن هجمــوا علــی بادنــا بشــعار قمــع الظلــم والفســاد وتنميــة االقتصــاد وإعمــار البــاد وإزالــة الجهــل واألميــة وإحياء 
حقــوق اإلنســان. أمــا اليــوم -بعــد انقضــاء ثاثــة عشــر عامــاً- تيقنــا أن تلــك الشــعارات كلهــا كانــت كســراب بقيعــة يحســبه 

الظمــآن مــاءاً، فلــم يتحقــق مــن تلــك الوعــود شــيء بــل ازداد البلــد فســاداً ودمــاراً وظلمــاً.
عندمــا نســافر إلــی الخــارج يســألوننا عــن الثــورة العلميــة واالقتصاديــة المزعومــة التــي شــهدتها أفغانســتان بعــد االحتــال 

ويقولــون: يالــه مــن حــظ كبيــر، ويالهــا مــن ســعادة عظيمــة، ســعادة حضــور الغــرب فــي بادكــم!.
أحسن وأوجز جواب لهؤالء المساكين، هي كلمات ذلك الرجل البخاري الذي أوجز فأجاد وأصاب في اإلجابة.

إن هــؤالء متأثــرون باإلعــام الغربــي الــذي يصــّور أفغانســتان جنــة تحظــی باألمــن، والهــدوء، واالســتقرار، والســعادة، وتملك 
اقتصــاداً قويــاً، وتشــق الطريــق نحــو الرقــي واالزدهــار. أمــا الــذي يعيــش فــي داخــل أفغانســتان ويشــاهد األزمــة الشــاملة 

التــي تغللــت فــي جميــع مجــاالت حيــاة الشــعب األفغانــي، يــدرك مــدی الجنايــات التــي ترتكبهــا أمريــكا وحلفائهــا فــي البــاد.
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جرائم
العمالء والمحتلين في شهر يونيو

إعداد: حافظ سعيد

بتاريــخ 4 مــن يونيــو مــن العــام الحالــي 2015م قصفــت 
طائــرة درون تابعــة للمحتليــن األجانــب، شــاحنة صغيــرة 
ــة ننجرهــار،  ــة أتشــين بوالي فــي منطقــة بخــي خــور، بمديري

فاستشــهد الســائق غــام نبــي ودمــرت ســيارته تمامــاً.
وفــي التاريــخ ذاتــه قــام الجنــود العمــاء بقتــل رئيــس قبيلــة 
يدعــى )الحــاج عبدالبصيــر( فــي مديريــة وانــت وايجــل بواليــة 

نورســتان بذريعــة صلتــه بالطالبــان.
ــه ســقطت قذائــف عشــوائية أطلقهــا العمــاء  وفــي اليــوم ذات
علــى حفــل زواج فــي منطقــة رحيــم خيــل بمديريــة ســياه جــرد 

بواليــة بــروان لتحصــد أرواح 3 أطفــال و5 آخريــن.

ــز  ــرات الدرون ــت طائ ــو قصف ــن يوني ــة 5 م ــوم الجمع ــي ي وف
األميركيــة أناســاً كانــوا يقيمــون صــاة جنــازة فحصــدت أرواح 
ــن  ــم م ــى ه ــم أن القتل ــون وأذنابه ــى المحتل ــم، وادع 34 منه
ــنعاء، إال  ــة الش ــذه الفضيح ــى ه ــة عل ــل التغطي ــان ألج الطالب
أن أعضــاء مجلــس الشــيوخ الذيــن زاروا المنطقــة قالــوا بــأن 
ــاوة  ــاء. وع ــن األبري ــن المدنيي ــوا م ــا كان ــى إنم ــع القتل جمي
ــان الحقيقــة فــي  ــك قــام وجهــاء وشــيوخ القبائــل ببي علــى ذل
مؤتمــر صحفــي وقالــوا بــأن جميــع القتلــى كانــوا مــن عــوام 
ــداع  ــم أرادوا خ ــن وأذنابه ــاء إال أن المحتلي ــلمين األبري المس

ــن. ــوا مــن المجاهدي ــى كان الشــعب حيــث زعمــوا أن القتل

ضحايا الحرب األمريكية
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وفــي اليــوم ذاتــه قُتــل 7 مواطنيــن أبريــاء فــي مديريــة شــلجر 
بواليــة غزنــي، حيــث اســتهدفهم العمــاء بقذائــف هــاون 

ــى. وأردوهــم قتل
وفــي نفــس التاريــخ أطلــق العمــاء قذائــف هــاون علــى قريــة 
نوغــي بضواحــي مركــز واليــة غزنــي، فســقطت علــى منــزل 
رجــل اســمه رحمــت هللا، وكان منعقــداً فــي المنــزل حفــل 
ــن وهــم أحمــد  ــك 7 مــن المواطني زواج، فاستشــهد جــراء ذل
بــن شــيرمحمد، وذكــي هللا ورفيــع هللا أبنــاء علــم الديــن، 
ــيرآغا،  ــن ش ــد ب ــر محم ــن، وأمي ــن عبدالرحم ــان ب وميرزاخ

ــران. ــان آخ ــرح اثن ــا ُج ــد، كم ــميع هللا وأخترمحم وس
وفــي اليــوم ذاتــه قتل الجنــود العماء أحــد المواطنيــن األبرياء 

فــي منطقــة فرغامنــج بمديريــة جرم بوالية بدخشــان.
ــيا  ــأن الميليش ــو ب ــن يوني ــي 7 م ــام ف ــائل اإلع ــت وس وأعلن
ــه،  ــق جركن ــي مناط ــم ف ــاس ومزارعه ــرث الن ــوا ح ــد خرب ق
وكاكاقلعــه، وأكبرقلعــه، فــي مديريــة قــره بــاغ بواليــة غزنــي، 
وأرغمــوا 200 عائلــة علــى تــرك منازلهــم. وقــال المتضررون 
أن الميليشــيا كلمــا تلقــوا ضربــة مــن قبــل المجاهديــن قامــوا 

بالثــأر مــن عــوام المســلمين.
وبتاريــخ 8 مــن يونيــو قــام الجنــود العمــاء باعتقــال 30 
ــي  ــدوا خســائر فادحــة ف ــا تكب ــاء بعدم ــن األبري ــن المواطني م
اشــتباكهم مــع جنــود اإلمــارة اإلســامية فــي منطقــة ورســكي 

ــكا. ــة بكتي ــة نجــه بوالي بمديري
وفــي 8 مــن يونيــو أطلــق الجنــود العمــاء النيــران علــى قريــة 
ــهدت  ــي، فاستش ــة غزن ــز بوالي ــة واغ ــه بمديري ــعادت قلع س

جــراء ذلــك ســيدة، وجرحــت اثنتــان أخريــان.
وفــي يــوم الثاثــاء 9 مــن يونيــو استشــهدت امــرأة حامــل فــي 
طــرق قندهــار التــي أغلقــت بوجــه المدنييــن لحمايــة الرئيــس 

أشــرف غنــي قبحــه هللا.
وفــي نفــس التاريــخ استشــهد مواطــن وجرحــت ســيدة جــراء 
خــان  كاريزمحمــد  منطقــة  العمــاء علــى  مدفعيــة  هجــوم 

بمديريــة غورماتــش بواليــة بادغيــس.
ــة  ــة شــيندند بوالي ــي مديري ــو استشــهد ف ــن يوني ــي 13 م وف
هــرات جــراء نيــران العمــاء 9 مــن المواطنيــن األبريــاء 
وجــرح 15 آخــرون. وقــال تورمحمــد ظريفــي عضــو شــورى 
واليــة هــرات الســابق بــأن الجنــود أطلقــوا النيــران بــا تحقــق 
ــن.  ــرح المواطني ــهاد وج ــى استش ــا أدى إل ــكان مم ــى الس عل
أهالــي  خــرج  المقــزز  العمــاء  الجنــود  لعمــل  واســتنكاراً 
ــود. ــة الجن ــن بمحاكم ــة مطالبي ــى المديري ــام مبن ــة أم المديري
وفــي نفــس التاريــخ استشــهد 3 مــن المواطنيــن األبريــاء 
ــه  ــة وت ــرا بمديري ــة ق ــدرون لمنطق ــرات ال ــراء قصــف طائ ج

ــر. ــة كون ــور بوالي ب
ــود  ــا الجن ــاون أطلقه ــة ه ــو ســقطت قذيف ــن يوني ــي 14 م وف
عشــوائياً علــى منطقــة تاشــجذر بمديريــة إمــام صاحــب بواليــة 
قنــدوز، ممــا أدى الستشــهاد 4 مــن المواطنيــن األبريــاء، 
هــؤالء األربعــة كانــوا مــن المســاكين الذيــن يبنــون ذلــك 

ــه. ــة علي ــذي ســقطت القذيف ــزل ال المن
وفــي نفــس التاريــخ استشــهدت ســيدتان وجرحــت أخــرى 
جــراء ســقوط قذيفــة هــاون أطلقهــا العمــاء فــي منطقــة شــاه 
غولــي بمديريــة قــره بــاغ بواليــة غزنــي. وقــال عصمــت 
ــأن  هللا جامــرادوال عضــو شــورى المجلــس بواليــة غزنــي ب

ــل الجيــش. ــت مــن قب ــا أطلق ــة إنم القذيف
ــى  ــاء عل ــا العم ــة أطلقه ــقطت قذيف ــخ س ــس التاري ــي نف وف
منــزل فــي منطقــة بشــترود بواليــة فــراه، فاستشــهدت ســيدة 

وجــرح رجــل وســيدة أخــرى أيضــاً.
وفــي اليــوم ذاتــه جــرح 3 رجــال وســيدتان جــراء ســقوط 
قذيفــة هــاون أطلقهــا العمــاء عشــوائياً فأصابــت بيتهــم فــي 

ــراه. ــة ف ــتان بوالي ــة كلس ــي مديري ضواح
و فــي نفــس التاريــخ استشــهد شــابان فــي قريــة ســيجان 
ــر. ــرح آخ ــول وج ــة زاب ــات بوالي ــة ق ــز مدين ــي مرك ضواح
ــاء  ــن األبري ــن المواطني ــهد 2 م ــو استش ــن يوني ــي 15 م وف
ــود العمــاء  ــا الجن ــف أطلقه وجــرح آخــر جــراء ســقوط قذائ
كابيســا،  بواليــة  نجــراب  بمديريــة  أفغانيــة  منطقــة  علــى 

وعــاوة علــى ذلــك دمــرت منــازل عــدة أيضــاً.
ــائر  ــاء خس ــود العم ــد الجن ــا تكب ــو بعدم ــن يوني ــي 16 م وف
فادحــة جــراء انفجــار لغــم علــى ســيارتهم، بــدأوا بحــرق 
منــازل النــاس ثــأراً مــن المواطنيــن، فحرقــوا 10 بيــوت.

وفــي 17 مــن يونيــو قــام الجنــود العمــاء باعتقــال المواطنيــن 
األبريــاء بعدمــا انفجــر لغــم علــى ســيارتهم في منطقــة جاجوي 
بمديريــة شــاه جــوي بواليــة زابــول، وبعدمــا أشــبعوهم ضربــاً 

وتنكيــاً زجــوا بخمســة منهــم إلى ســجونهم.
وفــي 19 مــن يونيــو قــام الميليشــيا بقتــل أحــد المواطنيــن كان 
ــه معمــل يعمــل مكانيــكا فيــه يصلــح الدراجــات الناريــة فــي  ل

ســوق مديريــة شــاه جــوي بواليــة زابــول.
ــاء  ــن األبري ــو استشــهد 21 مــن المواطني ــي 20 مــن يوني وف
جــراء انفجــار لغــم عليهــم فــي مديريــة مارجــه بواليــة هلمنــد، 
ــن  ــرات المحتلي ــت طائ ــة قصف ــك الكارث ــن تل ــام م ــد 3 أي وبع
ــل وجــرح  ــدوز، فقت ــة قن ــة جــاردره بوالي ــي مديري مســجداً ف
جــراء ذلــك 8 مــن األطفــال كانــوا يتعلمــون القــرآن فــي ذلــك 

المســجد.
وفــي 27 مــن يونيــو أصابــت قذائــف الجنــود العمــاء منــزالً 
ــة جــرزوان  ــان مديري ــة مردي ــي منطق ــاء ف ــن األبري للمواطني
بواليــة فاريــاب، فتهدمــت أربــع منــازل، وجرحــت ســيدة 

أيضــاً.
وفــي 28 مــن يونيــو اشــتبك المجاهــدون مــع الجنــود العمــاء 
فكبدوهــم خســائر فــي األرواح والمعــدات، ولــم يكــن بعــد 
ــن  ــى المواطني ــم عل ــام غضبه ــوا ج ــاء إال أن يصب ــك للعم ذل
األبريــاء، ووفقمــا قــال الشــهود العيــان فــإن 3 مــن المواطنيــن 

استشــهدوا جــراء ذلــك.
وفــي نفــس التاريــخ مــن يونيــو ســقطت قذائــف أطلقهــا 
منطقــة  فــي  األبريــاء  المواطنيــن  منــازل  علــى  العمــاء 
ــدي، فاستشــهدت  ــة دايكن ــة أجرســتان بوالي ســيدخيل بمديري

جــراء ذلــك ســيدة وأصيبــت اثنتــان أخريتــان.
ــى  ــاء عل ــا العم ــة أطلقه ــقطت قذيف ــو س ــن يوني ــي 29 م وف
ــرح  ــان فج ــة  أروزج ــراوود بوالي ــة ده ــزار، بمديري ــة م قري
جــراء ذلــك  10 مــن المواطنيــن األبريــاء بمــا فيهــم األطفــال 

ــاء. والنس

المصــادر: ]إذاعــة بــي بــي ســي، اذاعــة صــوت الحريــة، 
ــة المصــادر  ــة بجــواك وبقي ــاء، وکال ــة اإلســامية لانب الوكال

المحليــة[.
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كن ربانيًا ال رمضانيًا
بقلم: أبوغام هللا

الحمــد هلل الــذي جعــل الحيــاة أياًمــا وشــهوًرا وفضــل 
ــل  ــه، فجع ــه وحكمت ــك بعلم ــدر ذل ــض يق ــى بع ــا عل بعضه
ــا.  ــهور وأعظمه ــيِّد الش ــان َس ــام ورمض ــر األي ــة خي الجمع
ــِزَل فِيــِه اْلقُــْرآُن ُهــدًى  قــال تعالــى: )َشــْهُر َرَمَضــاَن الَّــِذي أُْن
لِلنَّــاِس َوبَيِّنـَـاٍت ِمــَن اْلُهــَدى َواْلفُْرقـَـاِن ( فرمضــان هــو شــهر 
ــف  ــن أل ــر م ــدر خي ــة الق ــه ليل ــزل وفي ــه ن ــذي في ــرآن ال الق

شــهر .
ــا  ــا أَْدَراَك َم ــْدِر* َوَم ــِة اْلقَ ــي لَْيلَ ــاهُ فِ ــا أَْنَزْلنَ ــى: )إِنَّ ــال تعال ق
لَْيلـَـةُ اْلقـَـْدِر * لَْيلـَـةُ اْلقـَـْدِر َخْيــٌر ِمــْن أَْلــِف َشــْهٍر( فإنــك لتعجــب 
حينمــا تقلــب صفحــات تاريــخ أمتنــا التــي أخــذت بهــذا الديــن، 
ــي شــهر رمضــان  ــرى ف ــت ت ــه بالنواجــذ، وأن وعضــت علي
ــخ  ــي تاري ــرة ف ــر غ ــي تعتب ــرى، الت ــدر الكب ــزوة ب ــل غ مث
ــذه  ــخ ه ــي تاري ــا أول غــزوة ف ــاً أنه ــة اإلســامية، علم األم
األمــة يلتقــي فيهــا عــدد قليــل مــن المســلمين عــزل مــن 
ــي  ــواع أســلحة ف ــى أن ــر مدجــج بأرق ــع عــدد كبي الســاح م
ذلــك العصــر، ثــم يكــون النصــر لألمــة اإلســامية والهزيمــة 
للكافريــن: }قـَـْد َكاَن لَُكــْم آيـَـةٌ فـِـي فِئَتَْيــِن اْلتَقَتـَـا فِئـَـةٌ تُقَاتـِـُل فـِـي 
 ُ ــِن َوهللاَّ ــْم َرْأَي اْلَعْي ــْم ِمْثلَْيِه ــَرةٌ يََرْونَُه ــَرى َكافِ ِ َوأُْخ ــبِيِل هللاَّ َس

ــاُء{ ]آل عمــران:13[. ــْن يََش ــِرِه َم ــُد بِنَْص يَُؤيِّ
ــا  ــان؛ ألنه ــي ســماها هللا عــز وجــل الفرق ــة الت ــم المعرك تلك
فرقــت بيــن الحــق والباطــل، وكانــت فــي ليلــة الســابع عشــر 
مــن شــهر رمضــان، والتــي نزلــت فيهــا المائكــة تقاتــل مــع 
ــي  ــِة أَنِّ ــى اْلَمائَِك ــَك إِلَ المســلمين قــال تعالــى: }إِْذ يُوِحــي َربُّ
ــُروا  ــي قُلُــوِب الَِّذيــَن َكفَ َمَعُكــْم فَثَبِّتُــوا الَِّذيــَن آَمنُــوا َســأُْلقِي فِ
ْعــَب فَاْضِربـُـوا فـَـْوَق األَْعنـَـاِق َواْضِربـُـوا ِمْنُهــْم ُكلَّ بَنـَـاٍن *  الرُّ
َ َوَرُســولَهُ{ ]األنفــال:12 - 13[، يقــول  َذلـِـَك بِأَنَُّهــْم َشــاقُّوا هللاَّ
أحــد أصحــاب رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وهــو يصــف 
لنــا مجريــات المعركــة: )وهللا إننــا لنــرى الــرأس يطيــر مــن 
ــرى مــن يقطعهــا(؛ ألن هللا  ــر وال ن ــد تطي ــرى الي ــه، ون مكان
تعالــى يقــول: )فاضربــوا فــوق األعنــاق واضربــوا منهــم كل 

بنــان(.
ــة العشــرين مــن رمضــان فــي الســنة الثامنــة مــن  وفــي ليل
ــى هللا  ــد صل ــب محم ــادة الحبي ــلمون بقي ــح المس ــرة فت الهج
عليــه وســلم مكــة المكرمــة، وغيــّر ذلكــم الفتــح مجــرى 
ــة  ــت مكــة مــن أرض للوثني ــى تحول ــاة كلهــا حت ــخ الحي تاري
ــم  ــة صن ــد فيهــا غيــر هللا عــز وجــل فــي ســتين وثاثمائ يعب
ــك  ــد ذل ــاس بع ــا هللا وحــده، وصــار الن ــد فيه ــى أرض يعب إل

ــاً. ــن هللا أفواج ــي دي ــون ف يدخل
ــا،  ــس ودخلوه ــاد األندل ــلمون ب ــح المس ــان فت ــي رمض وف
وفــي شــهر رمضــان وقعــت موقعــة عيــن جالــوت التــي 
انتصــر فيهــا المســلمون بقيــادة قطــز علــى التتــر، وكان 

المثــل الســائد وقتئــذ: إن التتــر ال يغلبــون.
ــة أن شــهر رمضــان  ــذا يجــب أن يفهــم المســلمون كاف وهك
ــادة  ــم عب ــه موس ــة، ولكن ــد خاص ــوم وموائ ــم ن ــس موس لي

وجهــاد فــي ســبيل هللا تعالــى، حينما يدرك المســلمون 
هــذه الــدروس، وهــم يضمــدون الجــراح التــي تتكــرر فــي 

ــذ  كل يــوم، بــل فــي كل لحظــة علــى األمــة اإلســامية، حينئ
ينهضــون مــن جديــد ليكــون الديــن كلــه هلل: }َحتَّــى ال تَُكــوَن 

ِ{ ]البقــرة:193[. ــُن هلِلَّ ي ــوَن الدِّ ــةٌ َويَُك فِْتنَ
فشــهر رمضــان شــهر الخيــر والبــركات والِعبــر والعظــات، 
شــهر يستبشــر بقدومــه المســلمون فــي كل مــكان، لمــا فيــه 
ــا  ــاده، ولم ــى لعب ــارك وتعال ــن هللا تب ــزاء م ــن الج ــن ُحس م
فيــه مــن عظيــم المثوبــة، وجزيــل األجــر، فهــو شــهر أولــه 

ــار.  رحمــة، وأوســطه مغفــرة، وآخــره عتــق مــن الن
عــن أبــي هريــرة رضــي هللا عنــه قــال: كان رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم، يقــول ألصحابــه: » قــد جاءكــم شــهر 
رمضــان شــهر مبــارك، كتــب هللا عليكــم صيامــه، فيــه تفتَّــح 
ــياطين،  ــل الش ــم، وتغ ــواب الجحي ــق أب ــة، وتغل ــواب الجن أب
فيــه ليلــة خيــر مــن ألــف شــهر، مــن حــرم خيرهــا فقــد 
حــرم« ] أخرجــه أحمــد والنســائي، وصحــح إســناده حمــزه 
الزيــن فــي تحقيقــه علــى المســند 70/9 [، وعــن عبــادة بــن 
الصامــت رضــي هللا عنــه مرفوعــاً: »أتاكــم رمضــان، شــهر 
ــا،  ــزل الرحمــة، ويحــط الخطاي ــه، فين ــة، يغشــاكم هللا في برك
ويســتجيب فيــه الدعــاء، ينظــر إلــى تنافســكم فيــه، ويباهــي 
بكــم مائكتــه، فــأروا هللا مــن أنفســكم خيــراً، فــإن الشــقي مــن 
حــرم فيــه رحمــة هللا« ] أخرجــه الطبرانــي ورواتــه ثقــات [.
كل مــا قيــل وكتــب ونشــر فــي المواقــع اإلســامية وفــي 
ــه.  ــب في ــق ال ري ــارك ح ــهر المب ــن الش ــام ع ــائل اإلع وس
فشــهر رمضــان شــهر الخيــر والبركــة والصفــاء واالرتقــاء 

الروحــي.
ــزة فــي هــذا الشــهر،  ــت متمي ــاك عــدة دروس كان ولكــن هن
الــدروس تعتبــر محــاور رئيســية فــي توجيهــات  وهــذه 
ــي  ــان، وننم ــد رمض ــا بع ــل به ــب أن نعم ــذا يج ــن، ل المربي
ــد  ــذه القواع ــاً به ــاً وبدني ــياً وعقلي ــاً ونفس ــخصيتنا روحي ش

الربانيــة:
الدائــم  والتذكــر  القرآنــي،  الــورد  علــى  االســتمرارية   .1

القــرآن. لشــهر 
2. قيام الليل إقتداء بصاة التراويح.

3. صيام ســتة من شــوال إقتداء بشــهر الخير واالســتمرارية 
علــى بركــة الصيــام والحــرص على صيــام النفل.

4. الصدقــات، إقتــداء بشــهر الجــود ولــو كان بشــق التمــرة، 
فاالســتمرارية تــؤدي إلــى البركــة.

5. االســتعداد األكبــر لمواجهــة الشــيطان ألنــه أكثــر نشــاطاً 
بعــد رمضــان.

6. االلتزامــات األخاقيــة والســلوكية إقتــداء بـــ )وإن ســابك 
أحــد فقــل أنــى صائــم(.

7. صاة الجماعة إقتداء بالظاهرة اإليجابية في رمضان.
وهكذا تكن ربانياً وليس رمضانياً فقط.
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ســيد  علــى  والســام  والصــاة  العالميــن،  رب  الحمــدهلل 
أجمعيــن. وصحبــه  وآلــه  المرســلين، 

البــد أن كل فــرد يتمنــى ويســعى خــال مســيرة حياتــه إلــى أن 
يكــون ناجحــاً ومحبوبــاً، وال يوجــد فــي هــذه الدنيــا أي فــرٍد ال 
ــة  ــة وغالي ــة عظيم ــاح أمني ــك؛ ألن النج ــون كذل ــى أن يك يتمن

جــداً.
والبــد لإلنســان أن يســعى ويبــذل جهــده فــي كل عمــل صغيــراً 
ــك  ــاح ويمل ــق النج ــى يحق ــاً؛ حت ــاً أو تافه ــراً، مهم كان أو كبي
قلــوب اآلخريــن، ويقطــف ثمــار جهــده علــى جميــع األصعــده، 

ــة، ليومــه وغــده. الشــخصية واالجتماعي
إن النجــاح شــيء عظيــم ولذيــذ يعــرف طعمــه كل مــن تذوقــه، 
فهــو يمنــح صاحبــه إحساســاً ال يوصــف بالســعادة والثقــة 
بالنفــس، وحماســاً ال يــوزن وال يقــاس. إن النجــاح شــيء 
ــع  ــا شــيء، وال تنف ــق ب ــاء نفســه، وال يتحق ــن تلق ــي م ال يأت
معــه األمانــي وال الــكام وال القعــود والكســل، إنــه يحتــاج إلــى 
الكثيــر، يحتــاج أوالً إلــى العزيمــة القويــة الفوالذيــة، والتــوكل 
علــى هللا القــوي العزيــز الــذي بيــده كل شــيء كمــا قــال تعالــى: 
لِيــَن  َ يُِحــبُّ اْلُمتََوكِّ ِ إِنَّ هللاَّ ْل َعلَــى هللاَّ ) ... فَــإَِذا َعَزْمــَت فَتَــَوكَّ

)159( آل عمــران«.
ــاً فــي  ــن تكــون ناجحــاً وال محبوب ــك ل أجــل؛ أخــي المجاهــد إن
جهــادك، ولــن تكــون بطــاً مــن أبطــال الجهــاد بمجــرد التمنــي 
والــكام، فــا يمكــن الوصــول إلــى ذروة الجهــاد وبلــوغ غايتــه 
إال إذا شــمرت عــن ســاعد الجــّد، وقضيــت الســاعات الطــوال 
يوميــاً فــي تربيــة نفســك بالمــران و الحــراس دون كلــل أو 

تعــب.
وقــد ينجــح المجاهــد فــي مجــال مــا، لكــن الناجــح الحقيقــي هــو 
ــي يدخــل  ــاة الت ــن الحي ــن ميادي ــدان م ــي كل مي ــون ف ــذي يك ال

فيهــا المجاهــد أو يعمــل بهــا أو يتعامــل معهــا.
ــه  ــاً- ل ــارة -مث ــا كالتج ــل م ــي عم ــاح ف ــا أن إحــراز النج وكم
ــان وجهــد مســتمر  ــد مــن العمــل بهــا بتف أســباب ووســائل الب
حتــى تتحقــق، فكذلــك األمــر فــي الجهــاد، حيــث تمــس الحاجــة 

إلــى التمريــن وبــذل الجهــد حتــى يتحقــق.

األســباب  الكريــم  القــارئ  يــدي  بيــن  أضــع  يأتــي  وفيمــا 
ــدان الجهــاد،  ــى تحقيــق النجــاح فــي مي ــة عل الرئيســية المعين

التوفيــق: وبــاهلل 
األول: إّن أول وأهــم أســباب تحقــق النجــاح فــي الجهــاد أن 
يقصــد المجاهــد بجهــاده وجــه هللا تعالــى، كمــا هــو مطلــوب فــي 

كل عبــادة، وأن يكــون قصــده إعــاء كلمــة هللا تعالــى.
الثانــي: األمانــة فــي العمــل. فــا يمكــن ألي مجاهــد أن يســتمر 
فــي جهــاده وينجــح فيــه إذا لــم يكــن أمينــاً علــى الجهــاد، قــال 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: )والخــادم فــي مــال ســيده 

راع وهــو مســؤول عــن رعيتــه(. فالمجاهــد مطالــب بــأداء 
األمانــة فــي جهــاده وفــي إخوانــه وفــي رعيتــه.

الثالــث: إتقــان العمــل فــي الجهــاد. فــإن إتقــان العمــل مــن 
األمــور المهمــة التــي أّكــد عليهــا اإلســام، وهــو أمــر ضــروري 
إلنجــاح أي عمــل، بعــد إخــاص النيــة، وقــد بيــن اإلســام أن 
اإلتقــان فــي العمــل هــو ممــا يحبــه هللا تعالــى، إذ قــال رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم: )إن هللا يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــاً 

أن يتقنــه(.
 َ الرابــع: تقــوى هللا عــز وجــل، قــال تعالــى: )... َوَمــْن يَتَّــِق هللاَّ
ــْن  ــُب َوَم ــُث اَل يَْحتَِس ــْن َحْي ــهُ ِم ــا )2( َويَْرُزْق ــهُ َمْخَرًج ــْل لَ يَْجَع
 ُ ــَل هللاَّ ــْد َجَع ــِرِه قَ ــُغ أَْم َ بَالِ ــبُهُ إِنَّ هللاَّ ــَو َحْس ِ فَُه ــى هللاَّ ْل َعلَ ــَوكَّ يَتَ

ــْدًرا )3(( الطــاق. ــْيٍء قَ ــُكلِّ َش لِ
الخامــس: اســتغال الوقــت. فــإن كل إنســان مســؤول يــوم 
القيامــة عــن عمــره ووقتــه الــذي قضــاه فــي الدنيــا فيــم قضــاه 
وفيــم أبــاه؟ وسيحاســب علــى كل عملــه، وســوف يكــون 
ــص أن ال  ــي للمجاهــد المخل ــس العمــل، فينبغ الجــزاء مــن جن
يتــرك وقتــه يذهــب ســدًى؛ بــل يســتغله لصالــح نفســه وأمتــه.
ــره  ــن عم ــى م ــد مض ــاعات، فق ــت أو س ــن وق ــي م ــا يمض فم
ــول  ــا يق ــا، كم ــذه الدين ــه له ــه، ومغادرت ــد موت ــرب موع واقت

الشــاعر:
إنا لنفرح باأليـــــــام نمضيها
وكل يوم مضى جزء من العمر

الســادس: الحكــم بالشــريعة. قــال هللا تعالــى: )َوأَِن اْحُكــْم بَْينَُهــْم 
ــْن  ــوَك َع ــْم أَْن يَْفتِنُ ــْم َواْحَذْرُه ــْع أَْهَواَءُه ُ َواَل تَتَّبِ ــَزَل هللاَّ ــا أَْن بَِم
 ُ ــُد هللاَّ ــا يُِري ــْم أَنََّم ــْوا فَاْعلَ ــإِْن تََولَّ ــَك فَ ُ إِلَْي ــَزَل هللاَّ ــا أَْن ــِض َم بَْع
أَْن يُِصيبَُهــْم بِبَْعــِض ُذنُوبِِهــْم َوإِنَّ َكثِيــًرا ِمــَن النَّــاِس لَفَاِســقُوَن 
)49(( المائــدة. فالحكــم بيــن النــاس بالشــريعة اإلســامية نــور 

مبيــن و صــراط مســتقيم.
ــال هللا  ــس. ق ــس والنفي ــبيل هللا بالنف ــي س ــاد ف ــابع: الجه الس
َ َواْبتَُغــوا إِلَْيــِه اْلَوِســيلَةَ  تعالــى: )يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـوا اتَّقـُـوا هللاَّ

ــدة. ــوَن )35(( المائ ــْم تُْفلُِح ــبِيلِِه لََعلَُّك ــي َس ــُدوا فِ َوَجاِه
أمــر هللا عزوجــل المؤمنيــن بالجهــاد فــي ســبيله وقتــال الكفــار 
والمشــركين و أعــداء الديــن القويــم ورّغبهــم فــي ذلــك بالــذي 
أعــده للمجاهديــن فــي ســبيل هللا فــي اآلخــرة مــن الفــاح 
والســعادة العظيمــة الخالــدة المســتمرة التــي ال تبيــد وال تحــول 
وال تــزول، فــي الغــرف العاليــة الرفيعــة اآلمنــة، الحســنة 
مناظرهــا، الطيبــة مســاكنها التــي مــن ســكنها ينعــم والييــأس 
ــّي  ــبابه، فح ــى ش ــه وال يفن ــى ثياب ــوت، وال تبل ــى واليم ويحي

ــة. ــوم القيام ــى ي ــه مفتوحــة إل ــاد مادامــت أبواب ــى الجه عل
وهــذه ســبع ســنابل ذكرتهــا لــك أخــي المجاهــد لتكــون ناجحــاً 
ــاء مســيرك فــي الجهــاد فــي ســبيل هللا، وأتمنــى  ــاً أثن ومحبوب

لــك الفــوز بالجنــة والرضــوان.

من أخالق المجاهد
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السيادة للشرع مطلقًا
إعداد: أبو عبدالرحيم )نيازى(

ســبق فــي العــدد الماضــي أن عرضنــا آراء ثاثــة فــي موضوع 
مصدرالســيادة وهي:

1 - السيادة لألمة متمثلة في رئيس الدولة.
2 -  السيادة لألمة والشعب معاً.

3 -  السيادة لألمة مطلقاً.
وهــا هنــا ســنتكلم عــن الــرأي الرابــع وهــو أن الســيادة للشــرع 
مطلقــاً. ويكــون البحــث عــن نقطتيــن: األولــى أن الســيادة 

ــة. ــة مظاهرالســيادة فــي الدول للشــرع والثاني

أوالً: السيادة للشرع مطلقاً
ــه  ــد علي ــل انعق ــور المســلمين ب ــب جمه ــرأي ذه ــذا ال ــى ه إل
مــن هــو؟ وحكــى  الحاكــم  بحثــوا مســألة  اإلجمــاع حيــن 
ــاري:  ــال البخ ــك، ق ــي ذل ــاف ف ــوع الخ ــدم وق ــوكاني ع الش
كانــت األئمــة بعــد النبــي صلــى هللا عليــه وســلم يستشــيرون 
األمنــاء مــن أهــل العلــم فــي األمــور المباحــة ليأخــذوا بأســهلها 
ــداء  ــره اقت ــى غي ــدوه إل ــم يتع ــاب اوالســنة ل ــاذا وضــع الكت ف
بالنبــي صلــى هللا عليــه وســلم. »ارشــاد الفحــول إلــى تحقيــق 
الحــق مــن علــم األصــول ص 8 واالمــام البخــاري 194«.

وقــد نــص بعــض مفكــري اإلســام مــن علمــاء األصــول 
وغيرهــم صراحــة علــى كــون الســيادة محصــورة فــي الشــرع 
ــل  ــل ورود الشــرع، وأن العق ــم قب ــه ال حك ــاً، وأن وحــده مطلق
ــن  ــروف باب ــر المع ــدي وأبوبك ــم اآلم ــاً منه ــه مطلق ــم ل الحك
العربــي واألســنوي والشــوكاني وابــن القيــم. »زاد امعــاد 

.»5-4/1
فاألدلــة الشــرعية حــددت اإلطــار العــام لكافــة التصرفــات 
ســواء كانــت صــادرة مــن الحــكام أم المحكوميــن؛ فالــكل 
خاضــع لهــا وملــزم بطاعــة أحكامهــا، فالشــريعة حاكمــة 
لغيرهــا وال يجــوز تجاوزهــا أو إلغاؤهــا أو تبديلهــا أو تعديلهــا. 

ــي  ــار الحــرب ف ــي اإلســام، ص-125 129، وآث »الســيادة ف
الفقــه اإلســامي، ص178«.

ِ يَقُــصُّ اْلَحــقَّ َوُهــَو َخْيــُر  يقــول تعالــى: }إِِن اْلُحْكــُم إاِل هلِلَّ
ــا  ــى: }َوَم ــال تعال ــة: 57، وق ــام، آي ــَن{. ســورة األنع اْلفَاِصلِي
أَْن  أَْمــًرا  َوَرُســولُهُ   ُ قََضــى هللاَّ إَِذا  ُمْؤِمنَــٍة  َوال  لُِمْؤِمــٍن  َكاَن 
َ َوَرُســولَهُ فَقـَـْد  يَُكــوَن لَُهــُم اْلِخيـَـَرةُ ِمــْن أَْمِرِهــْم َوَمــْن يَْعــِص هللاَّ
ــول  ــة: 36.  ويق ــزاب، آي ــورة األح ــا{.  س ــاالً ُمبِينً ــلَّ َض َض
ُســوَل  َ َوأَِطيُعــوا الرَّ ســبحانه: }يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـوا أَِطيُعــوا هللاَّ
 ِ وهُ إِلَــى هللاَّ ــُردُّ ــإِْن تَنَاَزْعتُــْم فِــي َشــْيٍء فَ َوأُولِــي األَْمــِر ِمْنُكــْم فَ
ــٌر  ــَك َخْي ــِر َذلِ ــْوِم اآْلِخ ِ َواْليَ ــاهللَّ ــوَن بِ ــْم تُْؤِمنُ ــوِل إِْن ُكْنتُ ُس َوالرَّ
ــى هللا  ــال صل ــة: 59. وق ــُن تَأِْويــا{ ســورة النســاء، آي َوأَْحَس

ــى«. ــارك وتعال ــه وســلم: »الســيد هللا تب علي
فالســيادة فــي الدولــة اإلســامية هلل عــز وجــل، فالتشــريع 
ــاب هللا  ــي كت ــة ف ــيادة متمثل ــذه الس ــبحانه، وه ــده س ــه وح ل
وســنة رســوله صلــى هللا عليــه وســلم، والدولــة إنمــا تســتمد 
ــا  ــرعية وتنفيذه ــكام الش ــا باألح ــال التزامه ــن خ ــيادتها م س
لهــا، ولألمــة بعــد ذلــك حــق توليــة اإلمــام ومحاســبته وعزلــه 
ــس  ــا حــدود هللا، ولي ــي التزامه ــة ف ــة الســلطة الحاكم ومراقب
لهــا وال للســلطة الحاكمــة الحــق فــي العــدول عــن شــريعة هللا. 
»الســيادة في اإلســام، ص168«. فا عبادة إال هلل. وال طاعة 
إال هلل ولمــن يعمــل بأمــره وشــرعه، فيتلقــى ســلطانه مــن هــذا 
ــر  ــى ضمائ ــيادة عل ــه. فالس ــلطان إال من ــذي ال س ــدر ال المص
النــاس وعلــى ســلوكهم هلل وحــده بحكــم هــذا اإليمــان. ومــن 
ثــم فالتشــريع وقواعــد الخلــق، ونظــم االجتمــاع واالقتصــاد ال 
تتلقــى إال مــن صاحــب الســيادة الواحــد األحــد، مــن هللا، فهــذا 
هــو معنــى اإليمــان بــاهلل. ومــن ثــم ينطلــق اإلنســان حــراَ إزاء 
ــي  ــدود الت ــن الح ــد إال م ــن كل قي ــا م ــدا هللا، طليقً ــن ع كل م
شــرعها هللا، عزيــزاً علــى كل أحــد إال بســلطان مــن هللا »فــي 

ــرآن، 341/1«.   ظــال الق
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وقــد ذهــب البعــض إلــى تقســيم الســيادة إلــى قســمين أحدهمــا: 
الســيادة المطلقــة وهــي ال تكــون إال هلل عــز وجــل، والثانــي: 
الســيادة النســبية وهــي تكــون لألمــة ضمــن حــدود أحــكام 
الشــريعة اإلســامية. »اإلســام والقانــون الدولــي، ص251-

.»253
ولعــل األنســب أن يقــال: إن الســيادة لشــريعة هللا، وهــذا ال 
يســلب األمــة الحــق فــي التخريــج علــى أصــول الشــريعة 
واالجتهــاد فــي تطبيــق أحكامهــا علــى النــوازل، وبالتالــي 
ــى  ــة إل ــي مفوض ــم فه ــلطة الحك ــا س ــده، أم ــيادة هلل وح فالس
ــات العامــة فــي  األمــة تمارســها فــي حــدود الســيادة. »الحري

ص207«. اإلســام، 
تعتــز  الحديثــة  الــدول  بعــض  كانــت  فــإذا 

بأنهــا تلتــزم بســيادة القانــون والتمســك 
اإلســامية  الدولــة  فــإن  بالدســتور، 

ــرج  ــرع، وال تخ ــزم بالش تلت
وهــو  عنــه، 

نهــا  نو قا
ــا  ــذي يلزمه ال

بــه  العمــل 
إليــه،  والرجــوع 

تســتحق  حتــى 
هللا  رضــوان 

ل  قبــو و
لنــاس.  ا

هــو  و

، قانــون لــم تضعــه  هــي
ــا  ــرض عليه ــل ف مــن ب

أعلــى  ، ســلطة  منهــا
ال  أن وبالتالــي  تســتطيع 

إذا خرجــت عــن تلغيــه أو تجمــده إال 
ولــم  ــلمة. طبيعتهــا  ــة مس ــد دول تع
فقــه  الدولــة فــي اإلســام، »مــن 

ص33«.
اإلســام ليــس لهــا الطابع فنظريــة الســيادة فــي 

ــه  ــت ب ــذي ُعرف ــلبي ال نظريــة الســيادة بوجــه عام؛ الس
لكــون الدولــة اإلســامية ال ســيادة فيهــا علــى األمــة لفــرد أو 
ــاب هللا  ــو كت ــا ه ــه نظامه ــي علي ــذي تبن ــة؛ فاألســاس ال طائف
وســنة رســوله صلــى هللا عليــه وســلم، وبهــذا تتجــاوز نظريــة 

الســيادة فــي اإلســام المشــكات والتناقــض التــي وقعــت فيهــا 
ــراث  ــن الت ــامية بي ــة اإلس ــة. »الدول ــيادة الغربي ــة الس نظري
ــامي  ــريع اإلس ــص التش ــرة، ص -57 62، وخصائ والمعاص

فــي السياســة والحكــم، ص186-185«.
فـ«الســيادة العليــا والســلطان المطلــق هــو لمــا جــاء مــن 
عنــد هللا - عــز وجــل - ال غيــر، وإن المنازعــة فــي ذلــك كفــر 
وشــرك وضــال. »نظريــة الســيادة وأثرهــا علــى شــرعية 

الوضعيــة، ص39«. األنظمــة 

ثانياً: مظاهر السيادة في الدولة
ونشــأتها بعــد  الســيادة  مفهــوم  عــن  الحديــث 

بيــان  المهــم  فمــن  ومصدرهــا 
وللســيادة  مظاهرهــا، 

 : ن ا مظهــر
المظهــر  األول: 
ويكــون  الخارجــي: 
ــع  ــا م ــم عاقاته بتنظي
فــي  األخــرى  الــدول 
ضــوء أنظمتهــا الداخليــة، 
وحريتهــا فــي إدارة شــؤونها 
ــا  ــد عاقاته ــة، وتحدي الخارجي
وحريتهــا  الــدول  مــن  بغيرهــا 
بالتعاقــد معهــا، وحقهــا فــي إعــان 

الحيــاد.  التــزام  أو  الحــرب 
»مرادفــة  الخارجيــة  والســيادة 
لاســتقال السياســي، ومقتضاهــا عــدم 
خضــوع الدولــة صاحبــة الســيادة أليــة دولــة 
أجنبيــة، والمســاواة بيــن جميــع الــدول أصحاب 
يكــون  الخارجيــة  العاقــات  فتنظيــم  الســيادة، 
الدوليــة  االســتقال.«العاقات  مــن  أســاس  علــى 
ــث،  ــي الحدي ــون الدول ــة بالقان ــام مقارن ــي اإلس ف
فــي  الحــق  الدولــة  تعطــي  وهــي  ص117«. 
تمثيــل األمــة والدخــول باســمها فــي عاقــات 
مــع األمــم األخــرى. »نظريــة الدولــة 
والمبــادئ العامــة لألنظمــة السياســية 

الحكــم، ص106«. ونظــم 
اإلشــارة إليــه أن هــذا المظهــر وممــا ينبغــي 

ســلطتها عليــا، بــل المــراد ال يعنــي أن تكون 
المســاواة مــع غيرهــا مــن أنهــا تقــف علــى قــدم 

ــدول ذات الســيادة، وال يمنــع هــذا مــن ارتباطهــا وتقييدهــا  ال
بالتزامــات أو معاهــدات دوليــة مــع غيرهــا مــن الــدول. »النظم 
ــة العامــة للنظــم  ــر السياســي والنظري السياســية ]تطــور الفك

ص193«. السياســية[، 
الثانــي: المظهــر الداخلــي: ويكــون ببســط ســلطانها علــى 
إقليمهــا ووالياتهــا، وبســط ســلطانها علــى كل الرعايــا وتطبيق 
أنظمتهــا عليهــم جميعــاً، لكــن الدولــة اإلســامية ولمــا تتميــز 
ــن  ــح الذميي ــكام الشــرعية تمن ــاً لألح ــن ســماحة، ووفق ــه م ب
حــق تطبيــق أحكامهــم الخاصــة فــي جانــب حياتهــم األســرية، 
إال أن هــذا ال يكــون امتيــازاً لهــم وال يُقيــد أو يُحــد مــن ســلطان 
الدولــة أو ســيادتها، ويكــون قابــاً لاســترداد، فــا ينبغــي أن 
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يوجــد داخــل الدولــة ســلطة أخــرى أقــوى مــن ســلطة الدولــة. 
»معالــم الدولــة اإلســامية، ص118، والعاقــات الدوليــة فــي 
اإلســام، ص-57 58، وأحــكام القانــون الدولــي فــي الشــريعة 
فــي  الدوليــة  والعاقــات  واإلســام  ص124،  اإلســامية، 

الســلم والحــرب، ص 87«.
الدولــة علــى ســكانها ســامية  تكــون ســلطة  أن  وينبغــي 
ــي  ــها ف ــرى أو تنافس ــلطة أخ ــا س ــو عليه ــاملة، وأال تعل وش
فــرض إرادتهــا. »نظريــة الدولــة فــي اإلســام، ص49«.
فســيادتها  باآلخــر،  مرتبــط  الدولــة  فــي  المظهريــن  وكا 
ــة  ــة الدول ــة. »نظري ــيادتها الداخلي ــرط س ــي ش ــة ه الخارجي
الحكــم،  ونظــم  السياســية  لألنظمــة  العامــة  والمبــادئ 

.»107 ص
وهــذه المظاهــر للســيادة ســواء أكانــت فــي الخــارج أم الداخــل 
أقرهــا اإلســام وفقــاً لألحــكام الشــرعية. »العاقــات الدوليــة 
ــث، ص118- ــي الحدي ــون الدول ــة بالقان ــام مقارن ــي اإلس ف
119«. فعلــى صعيــد الســيادة الخارجيــة ينبغــي أن تكــون 
للدولــة اإلســامية هيبتهــا ومكانتهــا بيــن الــدول وأال تتبــع أو 
ُ لِْلَكافِِريــَن َعلـَـى  تخضــع لغيرهــا، قــال تعالــى: }َولـَـْن يَْجَعــَل هللاَّ
ــة:141. »أي:  ــن اآلي ــاء، م ــورة النس ــبِيًا{ س ــَن َس اْلُمْؤِمنِي
فــي الدنيــا بــأن يســلطوا عليهــم اســتياء اســتئصال بالكليــة، 
وإن حصــل لهــم ظفــر فــي بعــض األحيــان علــى بعــض النــاس 
فــإن العاقبــة للمتقيــن فــي الدنيــا واآلخــرة... وقــد اســتدل كثيــر 
ــي العلمــاء، وهــو  ــى أصــح قول ــة عل مــن العلمــاء بهــذه اآلي
المنــع مــن بيــع العبــد المســلم للكافــر لمــا فــي صحــة ابتياعــه 
مــن التســليط لــه عليــه واإلذالل« تفســير ابــن كثيــر، 568/1. 
فاآليــة تحــرم منــح الكافــر أيــة ســلطة علــى المســلم، فكيــف 

الحــال إن تســلطت دولــة كافــرة علــى دولــة مســلمة!
ومســألة تطبيــق األحكام اإلســامية علــى المســلمين والذميين 
أينمــا وجــدوا مــا هــي إال مظهــر مــن مظاهــر ســيادة الدولــة 
اإلســامية علــى رعاياهــا. »العاقــات الدوليــة فــي اإلســام، 

ص 61-60«.

ــاءت النصــوص  ــد ج ــل فق ــي الداخ ــيادة ف ــد الس ــى صعي وعل
ــر والنهــي  ــى طاعــة هللا ورســوله ووالة األم ــي تحــث عل الت
ــَن  ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــى: }يَ ــال تعال ــه، ق ــن طاعت ــروج ع ــن الخ ع
ُســوَل َوأُولِــي اأْلَْمــِر ِمْنُكــْم  َ َوأَِطيُعــوا الرَّ آَمنُــوا أَِطيُعــوا هللاَّ
ــْم  ُســوِل إِْن ُكْنتُ ِ َوالرَّ وهُ إِلَــى هللاَّ ــُردُّ ــي َشــْيٍء فَ ــْم فِ ــإِْن تَنَاَزْعتُ فَ
ــاً{  ــُن تَأِْوي ــٌر َوأَْحَس ــَك َخْي ــِر َذلِ ــْوِم اآْلِخ ِ َواْليَ ــاهللَّ ــوَن بِ تُْؤِمنُ

ــة: 59. ــاء، آي ــورة النس س
وقيــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أمــر الخــروج بغيــاب 
ــة  ــو إقام ــكام الشــرعية وه ــيادة األح ــر س ــن مظاه ــر م مظه
الصــاة، بقولــه: »ســتكون أُمــراُء فَتَْعِرفـُـوَن وتُْنِكــُرون، فمــن 
ــَع.  ــَي َوتَابَ ــن َرِض ــن م ــلَِم، ولَِك ــَر َس ــن أَْنَك ــِرَئ، وم ــرف بَ ع
ـْوا. أخرجــه مســلم،  قَالُــوا: أَفَــا نُقَاتِلُُهــْم قــال: ال مــا َصلَـّ
كتــاب اإلمــارة، بــاب وجــوب اإلنــكار علــى األمــراء فيمــا 
يخالــف الشــرع، رقــم: 1854. ودل الحديــث علــى أنــه ال 
ــم أو الفســق مــا  ــاء بمجــرد الظل ــى الخلف يجــوز الخــروج عل
لــم يغيــروا شــيئاً مــن قواعــد اإلســام. »شــرح النــووي علــى 
صحيــح مســلم، 243/12-244«. وإنمــا منــع عــن مقاتلتهــم 
مــا دامــوا يقيمــون الصــاة التــي هــي عنــوان اإلســام حــذراً 

ــون  ــا يك ــك مم ــر ذل ــة وغي ــاف الكلم ــن واخت ــِج الفت ــن َهْي م
أشــد نكايــة مــن احتمــال نُْكِرِهــْم والمصابــرة علــى مــا يُْنِكــُروَن 

ــوذي، 449/6«.  ــة األح ــم. »تحف منه
وعــن أنــس بــن مالــك قــال: »كان رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم يُِغيــُر إذا طلــع الفجــر، وكان يَْســتَِمُع األذان، فــإن ســمع 
أذانـًـا أمســك وإال أغــار« أخرجــه مســلم، كتــاب الصــاة، بــاب 
اإلمســاك عــن اإلغــارة علــى قــوم فــي دار الكفــر، رقــم: 382. 
ــن اإلســام ال يجــوز  ــى أن األذان شــعار لدي ــث عل ودل الحدي
ــه كان للســلطان  ــى ترك ــوا عل ــد أجمع ــو أن أهــل بل ــه، فل ترك
قتالهــم عليــه، وفيــه دليــل علــى أن مجــرد وجــود المســجد فــي 
البلــد كاف فــي االســتدالل بــه علــى إســام أهلــه وإن لــم يســمع 

منــه األذان. عــون المعبــود، 214/7. 

ممــا ســبق يتضــح أن ظهــور شــعائر اإلســام وأحكامــه 
وخاصــة الصــاة واألذان هــي جــزء مــن مظاهــر الســيادة 
الداخليــة فــي الدولــة اإلســامية، وليــس المــراد بقيــام الصــاة 
أداء أفــراد مــن النــاس لهــا، بــل المــراد أن تكــون جــزءاً 
ــاة المســلمين  ــي حي ــن ف ــي الدي ــو ف ــام. »الغل ــل اإلم ــن عم م

ص335«. المعاصــرة، 
فتعريفــات الفقهــاء لــدار اإلســام والضوابــط التــي وضعوهــا 
تشــير إلــى مظاهــر الســيادة الداخليــة فــي الدولــة اإلســامية. 

وتنقســم الــدول مــن جهــة الســيادة إلــى قســمين: 
القســم األول: دول ذات ســيادة كاملــة ال تخضــع وال تتبــع فــي 
شــؤونها الداخليــة أو الخارجيــة لرقابــة أو ســيطرة مــن دولــة 
أخــرى، ولهــا مطلــق الحريــة فــي وضــع دســتورها أو تعديلــه. 
القســم الثانــي: دول منقوصة الســيادة ال تتمتع باالختصاصات 
األساســية للدولــة لخضوعهــا لدولــة أخــرى أو تبعيتهــا لهيئــة 
دوليــة تشــاطرها بعــض االختصاصــات، كالــدول التــي توضــع 
تحــت الحمايــة أو االنتــداب أو الوصايــة وكالــدول المســتعمرة. 

»النظــم السياســية – الدولــة والحكومــة، ص-161 164«.
ــة  ــى وجــود الدول ــران عل ــة ال يؤث وهــذا االســتقال أو التبعي
ــر  ــل للتغيي ــو قاب ــل ه ــداً ب ــيماً مؤب ــس تقس ــو لي ــي. وه الفعل
والتبديــل تبعــاً لتغيــر ظــروف كل دولــة. »الوســيط فــي النظــم 
السياســية والقانــون الدســتوري، ص 34. والنظــم السياســية 

ــتوري، ص181«. ــون الدس والقان

وخاصــة مــا ســبق أن الســيادة في الدولة اإلســامية 
ــة فــي شــريعته، فهــي تختلــف عــن  ــى متمثل هلل تعال
غيرهــا مــن الــدول، فســيادتها بســيادة شــرع هللا 
ــؤونها، وإن  ــة ش ــي كاف ــره ف ــا ألوام ــا وتطبيقه فيه
أي تدخــل لتعطيــل األحــكام الشــرعية ســواء كان مــن 
ــال  ــو إخ ــا، فه ــة أو خارجه ــل الدول ــي داخ ــة ف جه

ــة اإلســامية. بالســيادة فــي الدول
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ج  خــر أ
لبيهقــي  ا

الزهــري  عــن 
أنــه قــال لهشــام بــن 

تُرســل  أال  الملــك  عبــد 
إلــى أبــي حــازم وتســأله مــاذا 

يقــول فــي العلمــاء؟ فأرســل إليــه 
فجــاء فقــال لــه: يــا أبــا حــازم مــا قلــَت 

العلمــاء؟ فــي 
ــاء إال  ــي العلم ــول ف ــا عســيُت أن أق ــال: وم ق

خيــراً، إنــي أدركــت العلمــاء وقــد اســتغنوا بعلمهــم 
عــن أهــل الدنيــا ولــم يســتغِن أهــل الدنيــا بدنياهــم عــن 

علمهــم، فلمــا رأى ذلــك هــذا وأصحابــه وتعلمــوا العلــم فلــم 
يســتغنوا بــه، واســتغنى أهــل الدنيــا بدنياهــم عــن علمهــم، فلمــا 
رأوا ذلــك قذفــوا بعلمهــم إلــى أهــل الدنيــا ولــم يُنلهــم أهــل الدنيا 

مــن دنياهــم شــيئاً، إّن هــذا وأصحابــه ليســوا علمــاء .
ــد  ــام أحم ــّرداً، واإلم ــوري مش ــفيان الث ــام س ــاش اإلم ــد ع وق
ــو  ــام أب ــات اإلم ــلطان، وم ــن الس ــاً م ــه هارب ــن حيات ــرة م فت
ــوا  ــن كان ــكام الذي ــع الح ــم م ــذا حاله ــجوناً، كان ه ــة مس حنيف
ــن  ــوا قائمي ــة، وكان ــن الوضعي يحكمــون بشــرع هللا ال بالقواني
بجهــاد الكفــار وأخــذ الجزيــة منهــم، ليــس كحــال طواغيــت هــذا 
العصــر المواليــن ألعــداء هللا المحاربيــن ألوليائــه والمعطليــن 

ــن ألمــوال األمــة. ــاد المبّددي لفريضــة الجه
ــي  ــواب الحــكام ف ــى أب ــن أت ــى م ــت شــّدة الســلف عل ــإذا كان ف
عصرهــم، فكيــف يكــون األمــر لــو رأوا مــن ينتظــم تحــت 
ــم  ــة إال بأمره ــة المصيري ــا األم ــي قضاي ــم ف ــم وال يتكل مظلته
وهــو مــع ذلــك يرفــل فــي ثيــاب النعمــة ويتقاضــى أعلــى 
الرواتــب ويســكن القصــور وينعــم بأعطياتهــم بيــن الحيــن 
واآلخــر؟ وصــدق مــن قــال: وعيــن الرضــا عــن كّل عيــب 

كليلــة!
كــم مــن العلمــاء والدعــاة المســلمين مالــوا ميــاً جَرفَهــم 
ــَدوا مــن حاشــية الزعمــاء  ــا الواهمــة، فغ نحــَو زخــارف الدني
ــل  ــق شــرع هللا؛ ب ــي حكومــات ال تطبِّ ــن ف والرؤســاء؛ موظفي
تحاربــه وتَكيــد لــه، كان يقــول اإلمــام الغزالــي فــي »اإلحيــاء«: 
ا في الشــرع، وفيه تشــديدات  »الدخــول علــى األمراء مذموم جّدً

ــات  وتغليظ
بهــا  األخبــار تــواردت 

دقَّ  بمــن  فكيــف  واآلثــار«، 
األبــواب، وانتظــر عنــد عتبــات 
الملــوك والزعمــاء والحــكَّام؛ لنيــل 
أو  َحفنــٍة مــن مــال،  أو كســِب  رًضــا، 
ر منصــٍب وجيــه؟!  تحقيــق رغبــة فــي تصــدُّ
وقــد قــال ابــن مســعود - رضــي هللا عنــه -: 
»إن الرجــل لَيدخــُل علــى الســلطان ومعــه ِدينُــه، 
فيخــرج وال ديــَن لــه، قيــل لــه: ولـِـَم؟ قــال: ألنــه يرضيــه – أي: 

الســلطاَن - بَســَخط هللا«.
ـي ســببًا مــن أســباب تســاقُط بعــض العلمــاء،  والواقــع يُجلِـّ
ــكَّام  ــدى الح ــف ل ــب والوظائ ــَز والمناص ــم المراك ــو تولِّيه وه
ــم  ، ول ــم بالقــول الحــقِّ ه العالِ ــإْن تفــوَّ الجائريــن المرتهنيــن، ف
يُعجــب الحاكــم، قطــع عنــه مــورَد رزقِــه، أو عَزلَــه عــن 
منصبــه، أو حــاول تشــويه ســمعته، ويُحكــى أن أحــد العلمــاء 
ال  بمــا  المؤمنيــن  أمــراء  احــد  علــى  ـم  »تكلَـّ الســلف  مــن 
يُعجبــه ويرضيــه أمــام الرعيــة، فأمــر حاشــيتَه أن يعزلــوه 
ــن،  ــر المؤمني ــا أمي ــة ي ــه وظيف ــس ل ــوا: لي ــه، قال عــن وظيفت
قــال: احرمــوه مــن العطايــا، قالــوا: ال يأخــذ عطايــا، قــال: إًذا؛ 
أوقفــوا عنــه الهبــات، قالــوا: لــم يأخــذ هبــةً قــط، قــال: امنعــوا 
عنــه األمــوال مــن بيــت مــال المســلمين، قالــوا: ال يأخــذ شــيئًا 
يــا أميــر المؤمنيــن، فاستشــاط غضبـًـا وقــال: إًذا؛ كيــف يــأكل؟! 

ــة يكســب منهــا . ــه ِحرف ــه: لدي ــل ل قي
العلمــاء تحفــظ الشــريعة، وتنشــر أحكامهــا،  إنــه بتوقيــر 
ــة  ــف كلم ــة، وتأتل ــع األم ــنة، وتجتم ــل الس ــواد أه ــر س ويكث
المســلمين، وتذهــب شــوكة أهــل الفجــور، ويأتمــر العامــة 

 له!
ال ديَن
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بكلمــة العلمــاء، ويفــيء المســلمون لدينهــم عنــد نــزول الفتــن 
واألمــور المدلهمــة.

ولألســف، هنــاك علمــاء للســلطة منافقــون يضفــون نوعــاً مــن 
الشــرعية الدينيــة علــى الحاكــم الطاغــوت المســتبد، فيحلــون 
لــه الحــرام ويحرمــون لــه الحــال، بــل ويســاعدونه علــى 
التســلط واالســتبداد بفتواهــم التــي ال يرعــون فيهــا ذمــة، وال 
يصونــون بهــا علمــاً، ممــا يجعــل الحاكــم يســتمد منهــم وجــوده 
ــرون مقاومــة ظلمــه  ــه، وال ي وشــرعيته، فينســون النصــح ل
ــوون  ــه فيل ــة لخدمت ــه، ويطوعــون النصــوص الديني وجبروت
ــده، فيدعــون أن  ــراه ويعتق ــا ي ــا حســب م ــا ويؤولونه أعناقه
طاعــة الحاكــم وإن كان طاغوتــاً ظالمــا واجبــة وال يجــوز 

ــه. الخــروج علي
ــى هللا  ِ صل ــوُل هللاَّ ــاَل َرُس ــاَل: قَ ــْدِرىِّ قَ ــِعيٍد اْلُخ ــى َس ــْن أَبِ وَع
عليــه وســلم: أَْفَضــُل اْلِجَهــاِد َكلَِمــةُ َعــْدٍل ِعْنــَد ُســْلطَاٍن َجائِــٍر. 

ــو داود. أخرجــه أب
فكــم مــن علمــاء ديــن أفســدوا الحاكــم بفتاويهــم وأنامــوا 
الشــعوب وخذلوهــم بتأوياتهــم، ونشــروا اليــأس بيــن النــاس 

ــم . ــاح بكامه ــر واإلص ــي التغيي ف
ــوا  ــن واجه ــاء ربانيي ــة لعلم ــاذج رائع ــخ نم ــد التاري ــد خلّ ولق
ظلــم الحــكام وتحملــوا فــي ذلــك الجلــد والحبــس والنفــي 
بــل والقتــل، كمــا حــدث بيــن ســعيد بــن جبيــر والحجــاج 
ــن  ــن المســيّب وهشــام ب ــن ســعيد ب ــن يوســف الثقفــي، وبي ب
ــن  ــك، وبي ــد المل ــن عب ــاووس وهشــام ب ــن ط إســماعيل، وبي
الحســن البصــري والحجــاج، وبيــن أبــي حنيفــة والمنصــور، 
ــن  ــيد، وبي ــل والرش ــن الفضي ــدي، وبي ــوري والمه ــن الث وبي
ــد  ــن عب ــز ب ــن الع ــة الناصــر، وبي ــن ســعيد والخليف ــذر ب المن
ــرس،  ــووي والظاهــر بيب ــن الن ــح، وبي ــك الصال الســام والمل

ــازان.  ــة وغ ــن تيمي ــن اب وبي

األَْرُض تَْحيَا إَِذا َما َعاَش َعالُِمَها
َوإِْن يَُمْت َعالٌِم ِمْنَها يَُمْت طََرُف

َكاألَْرِض تَْحيَا إَِذا َما اْلَغْيُث َحلَّ بَِها
َوإِْن أَبَى َحلَّ فِي أَْكنَافَِها التَّلَُف

ــاء  ــاظ والعلم ــى الوّع ــي تجــب عل ــات الت ــم الواجب ــن أه إن م
تجــاه حّكامهــم، بــذل النصيحــة لهــم، وتبييــن الحــق لهــم، 
وتحذيرهــم مــن مخالفــة الســنّة، وبيــان أّن التمّســك بهــا 

طريــق للنجــاة والجنــان.
يحكــى أن هــارون الرشــيد كان قــد بنــى قصــراً؛ فلمــا فــرغ منــه 
اســتدعى أبــا العتاهيــة فقــال لــه: صــف لــي مــا نحــن فيــه مــن 

العيــش؛ فأنشــأ يقــول:

في ظل شــــــاهقة القُُصور عش ما بََدا لََك ســـالمـــاً 
لََدى الَرَواح وفي البُــــُكور يُْسَعى عليك بما اشتهيت  
في ضيق َحْشَرَجة الُصُدور فإذا النفـــوس تَقَْعقَعـــَت  
ما ُكْنَت إالّ فــي ُغــــــــُرور فهناك تَْعلَم ُمــــوقــــنـــاً  

فبكــى الرشــيد؛ فقــال لــه الوزيــر: دعــاك أميــر المؤمنيــن 
ه فأحزنتــه. لتســرَّ

قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه هللا- فــي أثنــاء حديثــه 

عــن حقــوق الــوالة-: »وأمــا مــن كان مبتدعــاً بدعــة ظاهــرة، 
ــه  ــه بدعت ــر علي ــى أن تنك ــذا إل ــراً؛ فه ــوراً ظاه ــراً فج أو فاج

وفجــوره أحــوج منــه إلــى أن يطــاع فيمــا يأمــر« .
ومــن واجــب العلماء والوّعــاظ أيضا أن ينتصــروا للمظلومين؛ 
ــم إن كان مــن طــرف  ــع الظل ــى موق ــه الحــّكام عل ــك بتنبي وذل
عمالهــم؛ أو ببيــان عاقبــة الظلــم وشــناعته، إن كان الظلــم مــن 
طــرف الحاكــم نفســه؛ وهــذا األمــر مــن تمــام النصيحــة ألئمــة 

المســلمين وعامتهــم.
ــى مــن  ــه وارٌد؛ إالّ مــن عصمــه هللا تعال ــم لرعيّت ــم الحاك وظل
ــةً  ــوا قَْريَ ــوَك إَِذا َدَخلُ ــْت إِنَّ اْلُملُ أئمــة العــدل. قــال تعالــى: )قَالَ

ــوَن(. ــَك يَْفَعلُ ــةً َوَكَذلِ ــا أَِذلَّ ةَ أَْهلَِه ــزَّ ــوا أَِع أَْفَســُدوَها َوَجَعلُ

ومن نماذج نصائح السلف رحمهم هللا في هذا المجال: 
- بعــث ســالم بــن عبــد هللا إلــى عمــر بــن عبــد العزيــز رحمهمــا 

هللا كتابــاً جــاء فيــه:
ــذي ســبق  ــا عمــر؛ فاقطــع ال ــه ي ــت ب ــذي ابتلي ــا أعظــم ال »م
إليــك مــن أمــر هــذه األمــة بالعــدل، ومــن بعثــت مــن عمالــك 
ــوال  ــذ األم ــن أخ ــة ع ــبيهاً بالعقوب ــديداً ش ــراً ش ــره زج فازج
ــدم  ــدم ال ــا عمــر، ال وســفك الدمــاء إالّ بحقهــا؛ المــال المــال ي
يــا عمــر؛ فإنّــه ال عــّدة لــك مــن هــول جهنــم مــن عامــل بلغــك 

ــره«. ــم تغي ظُْلمــه ول

- وعــن األصمعــي قــال: »وعــظ عطــاء بــن أبــي ربــاح عبــد 
الملــك بــن مــروان يومــاً فقــال لــه: يــا أميــر المؤمنيــن اتــق هللا 
فــي حــرم هللا وحــرم رســوله فتعاهــده بالعمــارة، واتــق هللا فــي 
أوالد المهاجريــن واألنصــار فإنــك بهــم جلســت هــذا المجلــس، 
ــق هللا فــي أهــل الثغــور فإنهــم حصــن المســلمين، وتفقــد  واتّ
ــق هللا  ــم، وات ــؤول عنه ــدك المس ــك وح ــلمين فإن ــور المس أم
ــم،  ــك دونه ــق باب ــم وال تغل ــل عنه ــا تغف ــك ف ــى باب ــن عل فيم

فقــال لــه: أجــل أفعــل؛ ثــم نهــض وقــام«.

- دخــل أعرابــي علــى ســليمان بــن عبــد الملــك فقــال: يــا أميــر 
المؤمنيــن! إنــي مكلمــك بــكام فاحتملــه، وإن كرهتــه فــإن 
ــود  ــا لنج ــي! إنّ ــا أعراب ــال: ي ــه، فق ــب إن قبلت ــا تح وراءه م
بســعة االحتمــال علــى مــن ال نرجــو نصحــه، وال نأمــن غشــه؛ 

فكيــف بمــن نأمــن غشــه، ونرجــو نصحــه.
ــك رجــاٌل  ــد تكنّف ــه ق ــن! إن ــر المؤمني ــا أمي ــي: ي ــال األعراب فق
بدينهــم،  دنياهــم  وابتاعــوا  ألنفســهم،  االختيــار  أســاءوا 
ورضــاك بســخط ربهــم؛ خافــوك فــي هللا تعالــى، ولــم يخافــوا 
ــى مــا  ــا تأتمنهــم عل ــا؛ ف ــك؛ حــرب اآلخــرة ســلم الدني هللا في
ائتمنــك هللا تعالــى عليــه، فإنهــم لــم يألــوا فــي األمانــة تضييعــاً، 
ــوا  ــا اجترح ــؤول عم ــت مس ــفاً وأن ــفاً وعس ــة خس ــي األم وف
فــا تصلــح دنياهــم  وليســوا بمســؤولين عمــا اجترحــت؛ 
ــه  ــاع آخرت ــن ب ــا م ــاس غبن ــم الن ــإن أعظ ــك؛ ف ــاد آخرت بفس
ــد  ــك ق ــا إن ــي! أم ــا أعراب ــليمان: ي ــه س ــال ل ــره؛ فق ــا غي بدني
ــر  ــا أمي ــل ي ــال: أج ــن ســيفك ق ــع م ــو أقط ــانك وه ــللت لس س

ــك«. ــك ال علي ــن ل ــن، ولك المؤمني
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الإمام الخطابي البستي رحمه اهلل

إعداد: أبوسعيد راشد

اإلمــام  هــو 
األديــب  اللغــوي  الحافــظ  العامــة 
الرحــال المحــدث المفســر أبــو ســليمان 
حمــد بــن محمــد الخطابــي البســتي، 
ولــد فــي مدينــة بُْســت )لشــكر كاه، 
هلمنــد( ســنة بضــع عشــرة وثــاث 
الكثيــرة  التصانيــف  صاحــب  مائــة، 
الممتعــة، قــال عنــه الحافــظ أبــو طاهــر 
ــي  ــي ف ــه الذهب ــا رواه عن ــلَفي فيم السِّ
الســير: وأمــا أبــو ســليمان الشــارح 
لكتــاب أبــي داود، فــإذا وقــف منصــف 
علــى مصنفاتــه، واطلــع علــى بديــع 
تصرفاتــه فــي مؤلفاتــه، تحقــق إمامتــه 
ــه، وكان  ــورده وأمانت ــا ي ــه فيم وديانت
قــد رحــل فــي الحديــث وقــراءة العلــوم، 
مــن  فنــون  فــي  ألــف  ثــم  وطــوف، 
العلــم، وصنــف، وفــي شــيوخه كثــرة، 

ــه. ــي تصانيف ــك ف وكذل
وإليكــم زبــدة ترجمتــه وزهــرة أحوالــه، 

ــرة أقواله: وخي

اسمه ونسبه ووطنه:
ــاء: 23/  ــام النب ــير أع ــي )س - الذهب
الحافــظ،  العامــة،  اإلمــام،   :)16
اللغــوي، أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد 
البســتي،  خطــاب  بــن  إبراهيــم  بــن 
ولــد  التصانيــف.  الخطابــي، صاحــب 

ســنة 
عشــرة  بضــع 

مائــة. وثــاث 
- الذهبــي )تاريــخ اإلســام:27/ 165(: 
الفقيــه األديــب. وقــد ســماه أبــو منصور 
أبــا  اليتيمــة:  كتــاب  فــي  الثعالبــي 
ســليمان أحمــد بــن محمــد، والصــواب 
ــال  ــر. ويق ــم الغفي ــه الج ــا قال ــد كم حم
ــن  ــاب ب ــن الخط ــد ي ــد زي ــن ول ــه م إن

ــت. ــم يثب ــدوي، ول ــل الع نفي
الذهــب:  )شــذرات  العمــاد  ابــن   -
بــن  إبراهيــم  بــن  حمــد   :)127/3
البســتي  الشــافعي  الخطابــي  خطــاب 
الســين  وســكون  الموحــدة  بضــم 
المهملــة وبالفوقيــة: نســبة إلــى بســت 
مدينــة مــن بــاد كابــل، كان أحــد أوعيــة 
العلــم فــي زمانــه، حافظــاً فقيهــاً مبــرزاً 
علــى أقرانــه. وســئل عــن اســمه: أحمــد 
أو حمــد؟ فقــال: ســميت بحمــد، وكتــب 

النــاس أحمــد، فتركتــه.
والنهايــة:12  )البدايــة  كثيــر  ابــن   -
ــد  ــليمان حم ــو س ــي أب /394(: الخطاب
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــال أحم ويق
البســتي،  الخطابــي  الخطــاب  بــن 
والفقهــاء  األعيــان،  المشــاهير  أحــد 
مــن  لــه  المكثريــن،  المجتهديــن 

المصنفــات 
معالــم الســنن وشــرح البخــاري، وغيــر 

ذلك.ولــه شــعر حســن.
- الزركلــي )األعــام:272/2، 273(: 
ابــن  إبراهيــم  بــن  بــن محمــد  حمــد 
ــليمان)319  ــو س ــاب البســتي، أب الخط
998 م(: فقيــه   - 931 388 هـــ =   -
محــدث، مــن أهــل بســت )مــن بــاد 
كابــل( مــن نســل زيــد بــن الخطــاب 

)أخــي عمــر بــن الخطــاب( .
- الذهبــي )ذ:349/3، 350(: الخطابي 
المحــدث  المفيــد  العامــة  اإلمــام 
الرحــال، وكان ثقــة متثبتًــا مــن أوعيــة 

ــم. العل

شيوخه:
الذهبــي: ســمع: 1 - أبــا ســعيد بــن 

بمكــة، األعرابــي 
2 - أبا بكر بن داسة بالبصرة،
3 - إسماعيل الصفار ببغداد،

بنيســابور  األصــم  العبــاس  أبــا   -  4
. طبقتهــم و

أبــي   -  5 عــن:  اللغــةَ  أخــذ  وقــد 
عمــر الزاهــد. والفقــهَ )علــى مذهــب 

أعالم بالد األفغان
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الشــافعي( عــن 6 - أبــي علــي بــن أبــي 
هريــرة،

الشاشــي  القفــال  بكــر  وأبــي   -  7
. همــا غير و

تامذته:
الذهبــي: حــّدث عنــه :1 - أبــو عبــد 
الحاكــم - وهــو مــن أقرانــه فــي  هللا 
أبــو  واإلمــام   -  2  ،- والســند  الســن 
ــرو  ــو عم ــفراييني، 3 - وأب ــد اإلس حام
محمــد بــن عبــد هللا الرزجاهــي، 4 - 
ــد  ــن محم ــد ب ــد أحم ــو عبي ــة أب والعام
ــين  ــعود الحس ــو مس ــروي، 5 - وأب اله
وأبــو   -  6 الكرابيســي،  محمــد  بــن 
ذر عبــد بــن أحمــد، 7 - وأبــو نصــر 
محمــد بــن أحمــد البلخــي الغزنــوي، 
علــي  بــن  محمــد  بــن  وجعفــر   -  8
المــروذي المجــاور، 10 - وأبــو بكــر 
محمــد بــن الحســين الغزنــوي المقــرئ، 
11 - وعلــي بــن الحســين الســجزي 
الفقيــه، 12 - ومحمــد بــن علــي بــن 
ــوي، 13 -  ــي الفس ــك الفارس ــد المل عب
ــد الغافــر بــن محمــد  ــو الحســين عب وأب

ســواهم.  وطائفــة  الفارســي، 

موضع إقامته:
الذهبي: )يقول الخطابي( :

وما غربة اإلنسان في شقة النوى
ولكنها وهللا في عدم الشكل

وإني غريب بين بست وأهلها
وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي

 وأقــام )أيضــا( بنيســابور مــدة يصنــف 
ويفيــد. 

أبوبكــر محمــد بــن عبدالغنــي البغــدادي 
)التقييــد لمعرفــة الســنن والمســانيد: 
254/1(: قــال الحاكــم أبــو عبــد هللا: 
ــا بنيســابور ســنين، وحــدث  ــام عندن أق

ــه. ــن علوم ــد م ــرت الفوائ ــا، وكث به

شعره:
الذهبــي: وألبــي ســليمان مقطوعــات 
مــن الشــعر فــي كتــاب اليتيمــة للثعالبي، 

منهــا: 
وما غربة اإلنسان في شقة النوى

ولكنها وهللا في عدم الشكل
وإني غريب بين بست وأهلها 

وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي

وله:
فسامح وال تستوِف َحقََّك َكلَّهُ

وأَْبِق فلم يَْستَْوِف قَطُّ َكِرْيٌم
وال تَْغُل في شيء من األمر واقتصد

كا طرفي قصد األمور سليم
. قوله: وال تغل: من الُغلُوِّ

ابن العماد: ومن شعره:
ما دمَت حيا فَداِر الناس كلَّهم

فإنما أنت في دار اْلمداراة
وال تعلق بغير هللا في نَُوٍب

إن المهيمن كافيك المهماِت
نَُوٌب: جمع نائبة: النازلة والمصيبة.

وزاد ابن كثير بعد هذا:
من يدر دارى ومن لم يدر سوف

يرى عما قليل نديما للندامات

وفاته:
الســنن  لمعرفــة  )التقييــد  البغــدادي 
الحافــظ  قــال   :)254/1 والمســانيد: 
عبــد الرحيــم بــن أحمــد بــن محمــد بــن 
األخــوة البغــدادي نزيــل أصبهــان: نقلت 
ــي  ــهمي توف ــد الس ــي محم ــط أب ــن خ م
أبــو ســليمان الخطابــي ببســت ســنة 
ــو  ــال أب ــة. وق ــن وثاثمائ ــان وثماني ثم
ــمعت  ــرات: س ــن الف ــحاق ب ــوب إس يعق
يقــول:  البســتي  طاهــر  بــن  المظفــر 
ســليمان  أبــو  اإلمــام  الشــيخ  توفــي 
الخطابــي ببســت فــي ربيــع اآلخــر ســنة 

ثمــان وثمانيــن وثاثمائــة.
الزركلــي: ولــه شــعر أورد منــه الثعالبي 
فــي )اليتيمــة( نتفــا جيــدة، وكان صديقــا 
لــه. توفــي فــي بســت )فــي ربــاط علــى 

شــاطئ هيرمنــد( .

تصانيفه:
ــم الســنن، وهــو شــرح لســنن  1 - معال
فــي  تصنيــف  أول  وهــو  داود،  أبــي 
شــرح الحديــث. مطبــوع فــي مجلديــن، 
ــدات مــن عــدة  ــع مجل ــي أرب ــا ف ومحقق

ــع. مطاب
2 – )شرح( أسماء هللا الحسنى.

ــه  ــه. وفي ــكام وأهل ــن ال ــة ع 3 - الغني
دار  مــن  مطبــوع  الديــن،  أصــول 
لمــا   :10 ص  فيــه  يقــول  المنهــاج. 
وردت آمــد طبرســتان وبــاد جيــان، 
متوجهــا إلــى بيــت هللا الحــرام، وزيــارة 
مســجد نبيــه محمــد صلــى هللا عليــه 

ــرام،  ــه الك ــه وأصحاب ــى آل ــلم وعل وس
ــع  ــن، أن أجم ــي الدي ــي ف ســألني إخوان
ــي  ــن، الت ــي أصــول الدي ــم فصــوال ف له
استمســك بهــا الذيــن مضــوا مــن أئمــة 
ــلف  ــلمين، والس ــاء المس ــن، وعلم الدي
النــاس  ودعــوا  وهــدوا،  الصالحيــن، 
هللا  فاســتخرت  حيــن،  كل  فــي  إليهــا 
تعالــى وأثبــت فــي هــذا الجــزء مــا تيســر 

منهــا علــى ســبيل االختصــار.
4 - كتــاب العزلــة، قالــه الذهبــي. وفيــه 
فوائــد العزلــة، وأضــرار الخلطــة، ومــن 
تجالســه ومــن ال تجالســه،كتاب نفيــس، 
مطبــوع فــي مجلــد، مــن دار ابــن كثيــر، 
دمشــق بيــروت، بتحقيــق ياســين محمــد 

السواس.
وهــو  المحدثيــن.  غلــط  إصــاح   -  5
ــا يشــكل  ــح م ــه توضي ــس في ــٌب نفي ُكتَيِّ
مــا  وإصــاح  الحديــث،  ألفــاظ  مــن 
اشــتهر علــى غيــر صــواب مــن األلفــاظ. 
ــالة، ودار  ــة الرس ــن مؤسس ــوع م مطب

الكتــب العلميــة، بيــروت.
6 – غريــب الحديــث، قالــه ابــن العمــاد. 
مجلــدات،  ثــاث  فــي  مطبــوع  وهــو 
مــن جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 
1402 ه بتحقيــق عبــد الكريــم إبراهيــم 

ــاوي. العزب
ــر.  ــن كثي ــه اب 7 - شــرح البخــاري، قال
وغيــر ذلــك. وكتابــه شــرح البخــاري 
أحاديــث  )تفســير  باســم  مخطــوط 
منــه  للبخــاري(  الصحيــح  الجامــع 
نســخة فــي الربــاط )180 أوقــاف( كــذا 

للزركلــي. فــي األعــام 
8 - بيــان إعجــاز القــرآن. مطبــوع، مــن 

دار الصحابــة بطنطــا. 

بُست:
يقــارن تاريــخ مدينــة بســت، مــع تاريــخ 
اإلســام، وهــذه المدينــة تقــع اليــوم 
عنــد  »لشــكركاه«،  بمدينــة  متصلــة 
ــدو  ــداب. ويب ــد وأرغن تاقــي نهــر هلمن
حصتــان  وبســت،  »لشــكركاه«  أن 
متصلتــان لمدينــة واحــدة، بســت كان 
ــار  ــة والتج ــل المدين ــكنا أله ــوقا وس س
ورجــال اإلدارة، ولشــكركاه كان مقــرا 
ــاه:  ــادة. إذ معن ــاط والق ــش والضب للجي

ــش. ــل الجي مح
وقــد كانــت بســت مــن المــدن المتقدمــة 
واإلدارة  والثقافــة  الحضــارة  فــي 
ــا  ــش، لكنه ــران والجي ــارة والعم والتج



مجلة الصمود ] العدد 112 [ | شوال 1436هـ - يوليو 2015م38

خربــت فــي الفتــن والماحــم، ثــم جــددت 
فــي عهــد الغزنوييــن، ثــم حرقهــا عــاء 
الديــن جهانســوز، ثــم عمــرت، وأخيــرا، 
ــا  ــأ فيه ــك فأطف ــور لن ــا ســيل تيم جاءه

كل شــعلة للحيــاة، ومدينــة 
ــرت  ــة عم ــكركاه الحالي لش
الحاضــر،  القــرن  فــي 
ــن  ــة م ــكانها نقل ــر س وأكث
أفغانســتان،  مــدن  بقيــة 
ــت  ــا زال ــا ف ــا أطرافه وأم
مملــوءة مــن تلــك الرجــال 

األجــاد األصلييــن.
بســت،  مدينــة  وأمــا 
فلــم يبــق منهــا إال قلعــة 
حصينــة »قلعــة بســت«، 
خاويــة  المدينــة  وبقيــة 
ــى عروشــها، وال تــرى  عل
ــوم  ــال ورس ــا إال األط فيه
مــن  يعــرف  ال  الديــار، 
بينهــا بيــت الخطابــي وابــن 
ــان ومدفنهمــا. رحمهــم  حب

. هللا
لكننــا نتذكرهــا كلمــا قابلنــا 
ذخائــر  فــي  أعامهــا 
الثقافــة  الكتــب، ومراكــز 

فــي العالــم، ووفــاء ألعامهــا نحبهــا 
تاريخهــا  نكتــب  ذكراهــا،  ونجــدد 

والقلــم. بالــدم  ونحفظهــا 
ــدان: 21/1 (  ــي البل ــي )ف ــال اليعقوب ق

فــي تفســير سجســتان: ومــن هــراة إلــى 
بوشــنج مرحلــة. ومــن بوشــنج إلــى 
سجســتان خمــس مراحــل، ويقــال ســبع 
ــد  ــتان: بل ــة. وسجس ــي مجاب ــل ف مراح
جليــل، ومدينتهــا العظمــى بســت.
البلــدان:  )معجــم  الحمــوي 
تفســير  فــي   )  419  –  414/1
بســت: بســت بالضــم مدينــة بيــن 
وهــراة،  وغزنيــن  سجســتان 
مــن  وهــي  كابــل،  أعمــال  مــن 
وهــي  المــزاج  الحــارة  البــاد 
اليــوم  لناحيتهــا  كبيــرة، ويقــال 
»كــرم ســير« )ګــرم ســير( معنــاه 
ــي  ــزاج. وه ــارة الم ــي الح النواح
كثيــرة األنهــار والبســاتين. وســئل 
عنهــا بعــض الفضــاء فقــال: هــي 

يعنــي بســتان. كتثنيتهــا 
وقــد خــرج منهــا جماعــة مــن 
أعيــان الفضــاء منهــم: الخطابــي 
الفتــح  وأبــو  ببســت،  توفــي 
الشــاعر، وابــن حبــان ولــد وتوفي 
ببســت وقبــره ببســت معــروف 
بــن  إلــى اآلن، واســحاق  يــزار 

القاضــي. إبراهيــم 
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ميثاق
المدينة

إعداد: خالد البستي

المّكرمــة  َمّكــة  عندمــا ضاقــت أرض 
عليــه  هللا  صلّــى  البشــر  خيــر  علــى 
المشــركين- هاجــر  قبــل  مــن  وســلم 
ــع  ــّل م ــّز وج ــر هللا ع ــرب، بام ــى يث إل
الصحابــة رضــوان هللا تعالــى عليهــم 

أجمعيــن. 
بعــد  وســلّم  عليــه  هللا  صلّــى  فقــام 
المباركــة  البقعــة  هــذه  فــي  الهجــرة 
لوضــع  األساســيّة  األمــور  ببعــض 
أســاس للرئاســة اإلســامية وفوزهــا 
العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  وغلبتهــا 
فأصبحــت هذِه األمــور أساًســا ونموذًجا 
لألّمــة اإلســاميّة فــي تأســيس الرئاســة 

األســاميّة مادامت األرض والّســماء. 
منها:

ميثــاق األلفــة واإلتحــاد بيــن المهاجرين 
أمرهــم  الّتــي  واألنصــار، والمؤاخــاة 
وموادعتــه  عليهــا،  وقّررهــم  بهــا 

اليهــود الّذيــن كانــوا بالمدينــة. 

ــي حصلهــا المســلمون مــن  ــد الّت الفوائ
ــاق: هــذا الميث

1 - اإلتحاد والعدل واإلحسان. 
2 - األمن على النّفس والمال. 

3 - التعارف واإلستقال للمهاجرين. 
4 - األمن والّسامة من األعداء. 

5 - األلفة واإلتحاد. 
6 - إغاق باب الظلم والفساد. 

7 - إغــاق بــاب التفرقــة مــن حيــث 

المــال واألنســاب واأللــوان واأللســنة 
والقبائــل. 

المراتــب  وحصــول  التفــّوق   -  8
والتقــوى.  بالّصــاح 

9 - العدل والّشجاعة والبسالة. 
األمــور  فــي  بحريّــة  العمــل   -  10

والّسياســيّة.  الّســريّة 
والعفــو  القصــاص  أحــكام   -  11
المســلمين  دمــاء  فــي  والتســوية 

 . نفســهم أ و
12 - انتعاش اإلقتصاد والمعيشة. 

تقســيم   -  13
لغنيمــة  ا

 . مهــا حكا أ و
14 - اإليفــاء بالعهد 

والميثاق. 
ــوق  ــى أداء حق ــة عل 15 - المواظب

ــاده.  ــوق عب ــى وحق هللا تعال
16 - الّرفق مع الجار. 

وطاعــة  تعالــى  هللا  طاعــة   -  17
ــاء  ــا واإلنته ــل بأمرهم ــول والعم الّرس

نهيهمــا. عــن 

الفوائــد الّتــي حصلهــا المســلمون علــى 
المســتوى العالمــي:

1 - أصبــح المســلمون بعد هــذا الميثاق 
أحــراراً فــي التجــوال والتّرحــال فــي 

ــا.  ــرب وخارجه أرض يث
2 - حصول التعارف واإلستقال. 

وإمــكان  القبائــل  بيــن  التعــارف   -  3
األمــور.  تفويــض 

تعــود  لئــّا  الخافــات  إنهــاء   -  4
المســلمين.  علــى  بالضــرر 

لئــا  وانحســارهم  اليهــود  قمــع   -  5
يجســروا علــى المســلمين بالضــرب أو 

ــل. بالقت
6 - أصبــح مشــركو مكــة وحيديــن فــي 

الحــرب.
7 - الدعوة للدخول في اإلسام.

ــل  ــون بظ ــلمون ينعم ــح المس 8 - أصب
ــاميّة.  ــة إس رئاس

9 - بان الفرق بين الحق والباطل. 
ــاق  10 - ال يخــرج مــن هــذا الميث
ــإذن  ــح إال ب ــوم بالصل وال يق
الرســول صلـّـى هللا عليــه 

وســلّم. 
إغــاق   -  11
ــم  بــاب الظل
والفســاد.

ــار  واإلنتش
ــة.  ــارج المدين خ
أصبــح   -  12

المســلمون بعــد هــذا 
الميثــاق تجــاراً فــي 
المدينــة وخارجهــا. 
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هــدار  لمدفــع  الخطــاب  خــل 
لســاكن  األســار  فأصفــاد  وانهــض 
متوقــف  جــدول  عــن  عــازف  كــم 
لــوال اصطــراع األرض مــا قامــت على 
وقوافــل الغيــث الضحــوك شــحيحة 
فاقطــع وثاق الصمت واســتبق الخطى 
عقيــدة  حملــت  فقــد  القــوي  أنــت 
وقــد  الدنيــا  بهــذه  يتعلقــون 
العليــا  دونهــا  وباعــوا  دنيــا 
فبئســما  الثبــات  بهــا  ويؤملــون 
أنــت القــوي فقــل لهــم لــن أنثنــي 
فإننــي  قتلــت  فــإذا  أنثنــي  لــن 
تتطهــر  فإنمــا  ســجنت  وإذا 
فأينمــا  الديــار  عــن  نفيــت  وإذا 
بالــذي  صوتــي  رد  ابتغيتــم  وإذا 
ذبابــة  تتصيــدون  فكأنمــا 
وغيرتــي  الغريــر،  قــدر  إغرائكــم 
ونهــاري ظامكــم  بيــن  شــتان 

واألشــعار  النثــر  طــروس  واحــرق 
للســيار  التيســير  ومســرة 
الجــاري  الســراب  ميــل  ومتابــع 
األقمــار  ســوابح  الدجــن  يــم 
جــواري  الكظيــم  الغيــم  وكتائــب 
المضمــار  لحومــة  كالطارئــات 
أســفار  فحاملــو  ســواك  أمــا 
واإلصــدار  اإليــراد  علــى  طبعــت 
فبئس المشــتري، ولبئس بيع الشاري 
دوار  كوكــب  فــي  أملــوا  قــد 
إصــراري  وشــافعي  نويــت  عمــا 
األبــرار  مــع  ربــي  لــدى  حــي 
أفــكاري  فــي  الســوداء  الزنزانــة 
يمضــي البــريء فثــم وجــه البــاري 
النــار  قــرن  قــارون  عــن  رد  مــا 
التيــار  محمومــة  لجــة  فــي 
األقــدار  مقــدر  بكــف  قــدر 
والدينــار الديــن  بيــن  شــتان 

انتفاضة املدافع




